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Vanaf nu kunt u al uw oud ijzer bij ons kwijt
Wasmachines, keukenrobots, fietsenwielen,. .. altijd wel-

kom. Met onze pneumatische boormachines maken we
daar tegenwoordig muziek van. Dat is nu modern, zie. En
nog weken na elke jam-sessie zindert het geluid van de
koffiemolens in onze verruimde geesten. Voor een nieuw
inzicht in de harmonie, pagina 7. .

Vrouwenstemmen zouden goed klinken op lamette. Wij
dus op zoek naar leesmoeders. Blijkt dat die iets gehoord

hebben over een nieuw soort emancipatie. Ze willen alleen
maar gelijkwaardig zijn, niet gelijk, want het is niet pluis in de
Golf. Ze gaan nu massaal het statuut van gewetensbe-
zwaarde aanvragen, op pagina 9.

Voor de slechtzienden onder u willen we graag de tekst
van deze Veto integraal in-rappen. Daartoe verhuist de

redaktie volgende week naar de privee-opnamestudio van
Helen Keiler, een rijzende ster in de Vlaamse showbusiness.

: In afwachting oefenen wij onze radiostemmetjes, teneinde
op zijn minst met tien om te horen te zijn. Radio-amateurs
stemmen best af op pagina 7.

Vandaar dat ze nu allemaal vredesaktivist worden. Zo
van: Hee, die is tegen de vrede, kom, we gaan hem eens

aframmelen! En de politie krijgen we wel aan onze kant als
we zeggen dat hij tegen de verhoging van de kottaks komt
betogen. Wedden dat de oorlog dan rap gedaan zou zijn?
Blow Up Saddam Sina, op pagina 4.

Net als vorigjaar rond deze tijd, breekt Leuven deze week haar grenzen open voor alle EG-studenten-sporters.
(foto Archief)

Kringraad én Sociale Raad bevoegd over dekreet

yrrnu's~o
van de demokratie
Voorlopig lijkt er nog geen einde te komen aan de impasse waarin

Kringraad zich al enkele weken bevindt. Twee weken geleden
leidde de beslissing van Kringraad om niet deel te nemen aan een

nationale betoging tot een konflikt met Sociale Raad. Die beslissing was
immers tot stand gekomen zonder voorafgaande diskussie in de kringen.
Sociale Raad had dan ook de intentie aan de kringen te vragen of zij al
dan niet aan de betoging kon deelnemen. Kringraad, en met name
sommige leden van het buro van Krira, verzette zich daar echter tegen,
door de uitsluitende bevoegdheid over standpunten in verband met het
dekreet Coens op te eisen. Na een hevige diskussie werd besloten de
bevoegdheidsvraag, en .daarmee samenhangend I de vraag naar het
verdere aktie-patroon, naar de kringen terug te sturen.

De uitslag van de stemming op de
Algemene Vergadering van Kringraad
was duidelijk: 15 van de 24 kringen
oordeelden dat het dekreet onder de
gedeelde bevoegdheid van Kringraad en
Sociale Raad valt. De beslissing van
Kringraad om af te zien van deelname
aan de nationale betoging moest dus
herzien worden. Prompt na de stemming
kondigden zowel de voorzitter als de
vrijgestelde van Kringraad hun ontslag
aan, omdat re zich "niet kunnen verzoe-
nen met de manier waarop de stemming
tot stand kwam". De kwestie werd
lichljes absurd toen bleek dat reeds vóór
de stemming de andere universiteiten
beslist hadden dat de nationale betoging
niet zou plaats vinden.
Op het eerste gezicht kan je weinig

aanmerken op de beslissing van de
kringen. Kringraad had zich onterecht
een bevoegdheid toegeëigend, maar
werd terecht geweren door Sociale
Raad. De beslissing van vrijdag moet in
dat opzicht geïnterpreteerd worden als
een korrektie van standpunten die op
onrechtmatige wijze tot stand waren
gekomen. Je kan je echter de vraag
stellen of Kringraad niet opnieuw 'de-
zelfde fout begaat door de bevoegdheids-
stemming op te vatten als een .strikte
bevoegdheid van Kringraad. Wat maakt
dat Kringraad wél, en - laat ons reggen -

Sportraad niet, bevoegd is te beslissen
over de bevoegdheden van Sociale
Raad. Redelijk absurd lijkt dat ons,
vooral als je weet dat het oorspronkelijke
standpunt van Kringraad volledig
steunde op de zogenaamde autonomie
van de raden.

Vaarwater
Die autonomie van de raden is steeds

het heersende principe geweest achter de
werking van Loko. Loko verzamelt vier
raden, die elk bevoegd zijn over een
aspekt van de demokratisering van het
onderwijs. Voor Sportraad en Kultuur-
raad zijn die bevoegdheden vrij evident.
Bij Kringraad en Sociale Raad zijn er
daarentegen wel eens 'overlappingen',
omdat de tematieken waarrond gewerkt
wordt (interne versus eksterne demokra-
tisering) sterk in elkaars verlengde lig-
gen.
Een groot deel van de bevoegdheden

van beide raden wordt gedikteerd door
de diverse mandaatfunkties in het mede-
beheer. Zo is het vrij vanzelfsprekend dat
Sociale Raad zorgt voor de vertegen-
woordiging op de verschillende mede-
beheersorganen van de sociale sektor
aan de universiteit: RVS, Acco, Alma
enzomeer. Kringraad doet hetzelfde,
maar dan naar de akademische beleids-

makers toe: Akademische Raad, Onder-
wijsraad, de fakulteitsraden. Over die
bevoegdheden kan dus weinig diskussie
bestaan. Moeilijker wordt het met tema-
tieken die de strikte bevoegdheden van
de raden overstijgen. Het dekreet Coens
is daar een mooi voorbeeld van. Men
kan weliswaar stellen dat het dekreet
grotendeels handelt over de interne
organisatie van universiteiten en andere
onderwijsinstellingen, maar men kan
onmogelijk voorbij aan een serie sociale
en andere implikaties die het dekreet
ekspliciet vermeldt of impliciet veron-
derstelt.
Een beperking van de bevoegdheid

over het dekreet tot Kringraad is in dat
opzicht een simplifikatie en tot op rekere
hoogte ook een kontradiktie, omdat de
demokratiseringsgedachte precies eist
dat onderwijsvernieuwingen getoetst
worden in hun diverse aspekten. Het
dekreet is niet het eksklusieve terrein van
een of andere raad, maar belangt Loko
aan in al zijn geledingen. Desnoods
zouden ook Kultuurraad en Sportraad in
de gesprekken betrokken kunnen wor-
den, al voorziet het bestaande kompro-
mis daar geen ruimte· voor.

Denkfout
De situatie. die zich nu voordoet is

natuurlijk niet nieuw. Kringraad is zich
in de loop van de jaren steeds meer gaan
profileren als de belangrijkste raad van
Loko, en ging zich in die hoedanigheid
ook bevoegdheden toeëeigenen waar de
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Achtste editie van het Lisst

Liever Spanjaarden
dan Roemenen
A I sinds acht jaar heet de bloeiende lentebloesem van Sportraad

LISST: het Leuvens Internationaal Studenten SportTornooi.
Het is weer een van die typische klassiekers van de sportiefste

raad van Loko. Dat betekent: mooie sportprestaties en veel plezier. Het
betekent natuurlijk ook dat deze week sport beoefenen en bier drinken
op de vanouds bekende manier met elkaar verbonden worden. Want
LISST is ook een feest rond de vierhonderd buitenlandse studenten-
sporters die naar Leuven afzakken. Veel kansen op buitenlandse
kontak:ten dus, dankzij de sportmanifestaties en de avondaktiviteiten.
Alhoewel, zoals het er nu naar uitziet, zal alle aandacht wel uitgaan naar
de uiterst populaire Spanjaarden.

Het lijkt wel alsof Sportraad alleen maar
klassiekers aanbiedt: denk maar aan de
Maraton, de 24-urenloop en de Gast-
huisberg-Trophy. En ook het LISST is al
jaren een publiekstrekker. Nochtans is
het enigszins een buitenbeentje. Alle
andere aktiviteiten van Sportraad zijn
eksklusief voor Leuvense studenten be-
doeld, terwijl dit nu juist een tornooi is
waar buitenlandse en Leuvense ploegen
zich met elkaar meten. Dat is meteen
ook wat voor de speciale sfeer op het
LISST zorgt. Deze week is immers niet
alleen bekend voor sterke sportpresta-
ties. Het jaarlijkse tornooi is daarnaast
telkens weer een unieke en gezellige
ontmoetingsplaats voor studenten uit
diverse West-Europese landen.
De kompetitiesporten die op het

LISST beoefend worden zijn volley- ,
basket- en voetbal. Bij de eerste twee
doen zowel mannelijke als vrouwelijke
teams mee; voetbal is enkel weggelegd
voor de mannen. Naast de buitenlanders
spelen in elke discipline ook twee
Leuvense studentenploegen mee. Deze
eer is weggelegd voor de winnaars van
de Interfakultaire bekerkompetities. de
sterksten op sportief gebied aan de KUL
dus. Dit jaar zijn dat Ekonomika en
Terbank in het damesvolleybal, en VTK
en Apolloon bij de heren. De meisjes
van Apolloon .en VRG en de jongens
van de Vlaamse Monnik en LBK
brachten de sterkste Leuvense basketbal-
teams op de been. In de voetbalkompeti-
tie is het nog even afwachten: er zijn nog
vier ploegen in de running. Maandag, als
het veld weer bespeelbaar zal zijn,
maken Apolloon, Thomas Morus, Sal-
vast en Chemika uit welke twee de eer
van de KUL mogen verdedigen.

De 400 jongens en meisjes waartegen
zij het moeten opnemen komen uit acht
verschillende landen. De Belgische buur-
landen zijn' traditioneel sterk vertegen-
woordigd: er zijn Nederlanders, Duit-
sers, Engelsen en Fransen van diverse
universiteiten. Ook het Iberisch schier-
eiland stuurt telkens weer een talrijke
afvaardiging. Dit jaar zijn er maar liefst
118 Spanjaarden en Portugezen naar
Leuven afgezakt. Nieuwkomers dit jaar
zijn de Finnen en de Oostenrijkers. Er
zijn echter ook een paar afvallers: met
name de Oosteuropese sporters zijn
vanwege financiële problemen niet lan-
ger van de partij. De Polen en Roeme-
nen die vorig jaar voor de eerste keer het
tornooi bezochten waren toen namelijk
niet in staat hun reis ofhun verblijfzelf te
bekostigen. Sportraad sprong financieel
bij met als gevolg dat het LISST
verlieslatend werd. Dit jaar werd dan
ook besloten dergelijke teams niet meer
uit te nodigen. Het is begrijpelijk dat
Sportraad niet de middelen heeft om in
te springen voor teams die hun deelname
niet kunnen betalen. Maar het blijft
spijtig dat op die manier alleen min of
meer kapitaalkrachtige ploegen aan het
LISST kunnen deelnemen. Misschien
vindt Sportraad volgend jaar wel een
sponsor die een bus Hongaren naar
Leuven wil rijden.

Evenwicht
Zoals bij vele sportmanifestaties is het

bij het LISST wel eens onduidelijk of de
deelnemers en de toeschouwers sport-
liefhebbers zijn die wel een pintje lusten
of drinkebroers die toevallig ook in sport
geïnteresseerd zijn. In ieder geval kan je
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Alle lezersreakties kunnen bezorgd worden op het redaktiesekretariaat in de
's Meiersstraat 5, 3000 Leuven.

De brieven moeten betrekking hebben op in Veto behandelde onderwerpen of
op Leuvense (studenten)aktualiteit. Anonieme brieven komen nooit in
aanmerking: de schrijver moet steeds naam, studiejaar en adres bekendmaken.
Slechts uitzonderlijk, en na uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek, kunnen ze
weggelaten worden in Veto.

Brieven die langer zijn dan 35 regels van 68 aanslagen (spaties inbegrepen; dit
komt overeen met ±I,5 getikte blz. met dubbele interlinie) worden in principe
ingekort. De redaktie behoudt zich het recht voor brieven niet te plaatsen.

Student Aid
In het kader van Student Aid ging
woensdag 30 januari een kleinkunst-
avond door. Het was ook de start van het
36 uren koffie malen. In zijn toespraak
was prof. Masschelein vol lof over het
initiatief. Student Aid was het stadium
van het bierbakken stapelen ten voor-
dele van Togo voorbij. Het aankaarten
van het tema van de eerlijke wereldhan-
del door de Max Havelaar-koffie kon
alleen van volwassenheid getuigen, vol-
gens Masschelein.

In de pauze van deze avond werden
"tropische hapjes" aangeboden, waar-
onder bananen. Bananen? Zeg niet
zomaar banaan tegen een Chiquita-
banaan! Nu het toch over eerlijke
wereldhandel gaat...

Toegegeven, het is niet steeds moge-
lijk om konsekwent te zijn. Maar
uitgerekend voor bananen is er een voor
de hand liggend alternatief: de Wereld-
winkel-banaan. Op die bewuste avond
werd ook coca-cola verkocht. Coca-cola
heeft zich een niet zo frisse reputatie
weten op te bouwen en is zowat
uitgegroeid tot hét symbool van de
ekonomische uitbuiting van de Derde
Wereld. Coca-cola drinken ten voordele
van ontwikkelingsprojekten? Daar is
toch echt een smaakje aan!

Ann Labeeuw
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Integratie
De integratie van migranten is een zaak
die iedereen nauw ter harte zou moeten
gaan. Veto besteedt dan ook ruime
aandacht aan dit vraagstuk. Bij het
artikel uit de vorige editie, "Een snelkur-
sus ontsluieren", over de integratie van
islamitische vrouwen, had ik graag
enkele bedenkingen geformuleerd. Het is
inderdaad niet aan de westerse wereld,
voor veel moslims synoniem van kriste-
lijke wereld, om eeuwenoude islami-
tische gebruiken in vraag te stellen.
Respekt voor andere kulturen vormt een
grondhouding, die essentieel is gewor-
den in een wereld zonder echte grenzen.
Respekt moet echter steeds tweezijdig
blijven. Je kan niemand ten volle
respekteren die jou niet respekteert. Dit
gegeven sluit elk zwart-wit oordeel over
racisme en integratie uit. In intellektuele
studenten middens vinden vreemde kul-
tuurpatronen een buffer van breedden-
kende tolerantie: alles moet kunnen.
Voor mensen die niet het voorrecht van
een hogere opleiding genoten liggen
kultuurkontlikten dikwijls heel wat ge-
voeliger. De opschudding die ontstond
in de fakulteit Geneeskunde enkele jaren
geleden over het dragen van hoofddoe-
ken door Maleisische studentes, illus-
treert dit op treffende wijze. Sommige,
vooral oudere, patiënten hadden heel
wat moeite met het beeld van een
'gesluierde' vrouwelijke arts-stagiair. Wat
primeert hier, het recht op eigenheid van
de buitenlandse studenten of de ge-
moedsrust van zieke bejaarden. Het
antwoord is zeker niet in een vingerknip
te geven. Wanneer een westerling(e) in
een streng islamitisch land gaat werken,
dient hij, maar vooral zij, zich volledig
aan de islamitische zeden aan te passen

De karrière van deze knappe, vriendelijke jongen verliep als een bliksemstraaL Na een korte zwerftocht door de gelederen
van de Leuvense studentenbeweging, werd hij dit jaar plots sterreporter van Veto. Ondertussen is hij hier bezig aan zijn
vierde Unix-kursus, heeft hij het lay-outen onder de knie, en naar het schijnt plant hij voor volgende maand zijn eerste
foto-reeks. Wie hem in het voetspoor wil treden, kan zich nu reeds aanmelden bij Veto, sMeiersstraat 5. Werk verzekerd -
zonder sollicitatie-eksamen - voor kritisch ingestelde, op vrijwillige basis naar kwaliteit strevende schrijvers, tekenaars,
zetters, lay-outers en fotografen. (foto Hielke Grootendorst)

Lissttornooien heeft niet het 'tt!cht om zich te
beroepen op kulturele eigenheid. Be-
scherming van de vrouw is een mooi
principe in de Koran, maar waar ligt de
grens met paternalisme en dominantie.
Denk maar aan het recente protest van
enkele Saoedische vrouwen tegen het
formele rijverbod voor vrouwen in dat
land.

De multikulturele maatschappij vormt
wellicht de nieuwe uitdaging, na het tot
stand komen gedurende twee eeuwen
van godsdienstvrijheid en de rechten van
de mens. De westerse kultuur heeft
echter evenveel recht op eigenheid en
respekt. Dat zoiets zeer gevoelig kan
liggen bewijst de groeiende aanhang
voor ekstreem-rechts in gans Europa. De
diskussie over integratie van vreemde
kulturen laten verworden tot een dis-
cours onder intellektuelen, zoals met
vele politiek gevoelige problemen ge-
beurt, komt haar zeker niet ten goede.

... vervolg van p.1

vaststellen dat er door de organisatoren
naar een evenwicht wordt gestreefd
tussen sportieve bezigheden en randakti-
viteiten. Zo wordt de openingsshow op
maandag, waar enkele sporten gede-
monstreerd worden, naadloos gevolgd
door "vrije vaten in de LISST-bar". Ook
op dinsdag is er overdag tijd voor
sportbeoefening, terwijl 's avonds nieuw
zweet wordt opgedaan op de Fakbar-
kroegentocht. De finale van zowel spor-
ten als drinken is voorzien op donder-
dag, als respektievelijk de eindrondes
van de kompetitie en de LISST-TD de
klap op de vuurpijl geven. Die TD heeft
trouwens de reputatie een fijn en gezellig
festijn te zijn.

Het is meteen ook de laatste kans om
eens met een Spanjaard of een Spaanse
te praten. De Iberiërs zijn namelijk
ontzettend populair, zo blijkt. Bij de
studenten die voor de opvang van
studenten zorgen was de vraag naar

Spanjaarden ook dit jaar weer veel
groter dan het toch al béhoorlijke
aanbod. Menig Leuvens student voelt er
blijkbaar wel wat voor een week op te
trekken met een Spaanse leeftijdsgenoot
(m/v). Dat terwijl de Nederlanders en
de Duitsers ook dit jaar weer niet van de
straat zijn geraakt en daarom hun
nachten moeten slijten in peda's en
scoutslokalen. Waarom zo weinig men-
sen graag blonde West-Europeanen te
slapen leggen is niet meteen duidelijk.
Trouwens, ook naar het waarom van de
Spaanse populariteit kan je alleen maar
gissen. Is men in dit fin de siècle, tijd van
dekadentie, op zoek naar zuiders ekso-
tisme? Willen de gastheren en gastvrou-
wen volgend jaar gratis naar Benidorm?
Of zijn de Spanjaarden gewoon heel
charmant gezelschap? Volgende week
ontraadselt Veto dit geheim met een
bericht over sportieve en nevenaktivitei-
ten.

Gert Van Assche
Student Geneeskunde Jan Bosteels

Vrije Tribune
Veto plaatst geregeld bijdragen ingezonden
door derden onder de noemer "Vrije Tribu-
ne". De 'auteurs zijn zelf verantwoordelijk
voor de gepubliceerde tekst. Standpunten
die in een Vrije Tribune worden ingenomen
zijn volledig voor rekening van de auteurs.

Het onderwijsdekreet voor universiteiten is er en wordt
best niet goedgekeurd in zijn huidige vorm: forfaitaire
betoelaging, studenteninspraak die aan vrije universi-
teiten nergens gegarandeerd wordt en niet éénduidig
vastgestelde inschrijvingsgelden, men kan bezwaar-
lijk beweren dat dit (arme-)studentvriendelijke maatre-
gelen zijn. En over de beschamende manier waarop
men de universitaire ekspansie nu eens 'definitief'
(maar wie gelooft dat) geregeld heeft. kunnen we
duidelijk zijn: als men op dat vlak beslissingen neemt
waarin enkel rekening gehouden wordt met regionale
en verzuilde belangen en waar geen plaats is voor een
wetenschappelijk onderzoek naar de demokratise-
rende relevantie van regionale kampussen (daarvoor
waren ze tenslotte toch opgericht), dan stelt men zich
terecht vragen bij het onderwijskundig (?) beleid in
Vlaanderen.

Er moet dus zeker nog aktie ondernomen worden en
vanuit het nationaal overleg tussen studentenorgani-
saties werd voorgesteld om nog éénmaal nationaal te
betogen om onze argumenten kracht bij te zetten. In
Leuven riep Kringraad (Krira, Leuvense vertegen-
woordiging op het nationaal dekreet-overleg) een
aktie-vergadering (04.02.91) samen om onder andere
over een nationale betoging te praten. De kringen
beslisten echter met een absolute meerderheid (zij het
nipt) om niet mee te betogen, maar andere akties te
voeren.

Dat gebeurde zonder dat één enkele kringverant-
woordelijke uitstel van stemming vroeg om kringstand-
punten in te nemen, wat twee dingen kan betekenen:
ofwel hadden de afgevaardigden kringstandpunten,
ofwel oordeelden de kringafgevaardigden dat zij
konden stemmen in overeenstemming met wat er in
hun kring leeft. Omdat ons inziens de ultieme beslis-
singsbevoegdheid in verband met de dekreetproble-
matiek voor 100% bij Krira ligt (cfr. infra), is dit een
demokratisch genomen beslissing waar men zich bij
moet neerleggen. Het is dan ook logisch dat de
Krira-afgevaardigde zijn mandaat uitvoert en het
nationaal overleg meedeelt dat Leuven niet mee zal

Kringraad-Sociale Raad

Over dekreten
en bevoegdheid

Krira. Omdat het dekreet vooral Ol'1derwijskundige
aspekten betreft, is het dekreet ons inziens dan ook de
bevoegdheid van Krira. Dat wil niet zeggen dat de
sociale implikaties die in het dekreet vervat zijn,
ontkend worden. Men heeft besloten om die materie in
een ander dekreet te regelen en nooit heeft enige kring
of beleidsverantwoordelijke het noodzakelijk geacht
ook de sociale dimensie volledig te regelen in het nu
voorliggende dekreet. Daaruit leiden wij af dat een
sociaal dekreet aanvaard werd als oplossing voor de
sociale implikaties van het nu voorliggende dekreet.
Wanneer dat sociale dekreet zal voorliggen, zal het
volledig onder de beslissingsbevoegdheid van Sora
vallen, al zullen ook daar enkele artikels instaan die
louter onderwijskundig zijn. Dan moet ook Krira niet de
pretentie hebben om de autonomie van een andere
geleding aan te vallen.

Wat trouwens de specifiek sociale artikels betreft (en
andere trouwens ook). is er steeds kontakt geweest
met de mensen van sociale raad, informeel (de
kantoren liggen naast elkaar) en formeel via gezamen-
lijke buro's. Men kan dus moeilijk beweren dat Krira de
diskussie in verband met het dekreet gemonopoli-
seerd heeft. de Algemene Vergaderingen staan trou-
wens open voor iedereen. Het is wel zo dat de
uiteindelijke beslissingen steeds op Krira genomen
zijn, zonder dat iemand daar vóór 4 februari ooit
problemen mee gehad heeft. Nochtans zijn de beslis-
singen die daar genomen zijn veel fundamenteler
geweest dan die op de aktie-vergadering van 4
februari. Op de AV's van Krira zijn namelijk steeds de
standpunten ingenomen die op het kabinet verwoord
moesten worden en waarvoor men aktie zou voeren.
Dat zijn toch belangrijkere dingen dan de manier
waarop je aktie voert, dachten wij.

Indien er problemen zijn met betrekking tot de
bevoegdheidsafbakening, dan bestaat er binnen Loko
een orgaan om dergelijke problemen op te lossen.
Kringen die vinden dat beslissingen voor bepaalde
materies niet genomen mogen worden op één raad,
kunnen een Open Algemene Vergadering (OAV)
samenroepen om over die materies te diskussiëren en
te beslissen. Edoch ook dat is niet gebeurd.

Als het nu blijkbaar kan dat een raad beslissingen wil
wijzigen van een andere raad op een binnen de
struktuur van Loko weinig ortodokse manier (zonder
OAV dus), dan moeten de kringen die dat tolereren
konsekwent zijn en een OAV samenroepen om over
de struktuur van Loko en een eventuele centrale raad
te praten.

doen aan een nationale betoging, daarvoor hoeft hij de
afloop van de vergadering van een andere raad niet af
te wachten.

Indien men bij Sociale Raad (Sora) problemen heeft
met een beslissing van Krira (kringstandpunten of niet
bijvoorbeeld), dan moet men vragen aan de vertegen-
woordigers op Sora om de diskussie op de presidia te
heropenen. Dat is het forum om de kringraadafgevaar-
digden terug te fluiten indien zij verkeerde standpunten
ingenomen hebben. Als dat laatste blijkt, dan is het
logisch dat de vertegenwoordigers namens hun kring
op Krira vragen om de bewuste diskussie opnieuw te
openen om een nieuwe beslissing te kunnen nemen.
Maar wat nu gebeurd is, namelijk Sora die zomaar een
beslissing van Krira tracht te overrulen door over
dezelfde topic (betogen of niet) op Sora zelf een
stemming aan te vragen omdat de stemming op Krira
volgens hen niet juist verlopen is (of niet de goede
uitkomst had), tart elke verbeelding. In wezen heeft
Sora zich daarmee eigenlijk de funktie van een
centrale raad toegewezen: een orgaan dat boven elke
andere raad staat en elke beslissing van de andere
raden kan veranderen. In het verleden heeft men
onder andere tegen een dergelijk orgaan geageerd
met het argument dat je slechts weinig mensen kunt
motiveren om op een 'ondergeschikte' raad te gaan
zitten. Als je weet dat je beslissingen toch steeds door
een ander teniet gedaan kunnen worden zonder dat je
daarbij de garantie hebt dat er in dat centraal orgaan
voldoende dossierkennis aanwezig is, zal de neiging
ook niet groot zijn om veel tijd en energie in Sora,
Spora enz ... te steken.

Wanneer een andere raad dus de autonomie van
Krira met betrekking tot het dekreet in twijfel trekt, dan
is het logisch dat daartegen verzet rijst bij mensen van
Krira.

Hoe zit dat nu eigenlijk met die autonomie? Het is
binnen Loko een modus vivendi dat wat eksterne
demokratisering betreft (beurzen, kottaksen, ...), Sora
bevoegd is. De interne demokratisering (vooral onder-
wijskundige aspekten) is dan weer het domein van

Peter vanduffel
Victor Dries
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Ongenoegen over dekreet blijft groot

Juridisch steekspel
Het, dekreet over het univer-

sitaire onderwijs blijft voor
beroering zorgen in de

onderwijswereld. De maanden-
lange "brede maatschappelijke dis-
kussie" heeft niet kunnen beletten
dat er nog een aantal merkwaar-
dige passages in de uiteindelijke
ontwerptekst zijn blijven staan die
voor groot ongenoegen zorgen of
het dekreet zelfs ernstig kompro-
mitteren.

Minister Coens heeft de oppositie tegen
'zijn' geesteskind nog steeds niet ge-
smoord. Michel Magits, dekaan van de
Rechtsfakulteit van de VUB en Ludo
Veny van het Centrum Staats- en
Bestuursrecht, ook van de VUB, bestem-
pelden het dekreet recent in een Vrije
Tribune in de Standaard nog als een
juridisch wangedrocht. Zo'n onverbid-
delijke veroordeling van toch promi-
nente juristen staat haaks op het entoe-
siasme van onze eigen rektor Dillemans
- toch ook een rechtsgeleerde.
Het juridisch steekspel rond het de-

kreet belooft nog boeiend te worden.
Het begon met een bericht in de
Standaard over een op stapel staand
artikel van prof. Jan Veelaers (Ufsia/
Ufsal) en Herman van Goethem (Ufsia)
in het ''Tijdschrift voor Onderwijsrecht
en Onderwijsbeleid". Beiden komen tot
de bevinding dat de dekreettekst strijdig
is met de Grondwet, wat betreft de
nieuwe regeling over anderstalige kolle-
ges. De Vlaamse Gemeenschap is be-
voegd om het taalgebruik te regelen in
Vlaanderen, maar niet in Brussel. De
nieuwe regeling, die bepaalt dat keuze-
vakken in de licenties onder bepaalde
voorwaarden in een andere taal dan het
Nederlands mogen gedoceerd worden,
kan dus niet gelden voor VUB en Ufsal.
Volgens artikel 59 bis van de Grondwet
is de Vlaamse Gemeenschap immers
bevoegd voor alle aspekten van het
onderwijs aan alle Vlaamse instellingen,
behalve inzake de onderwijstaaI. Daar
beperkt haar bevoegdheid zich tot het
onderwijs verstrekt in het Nederlandse
taalgebied.

Uitgaande van die vaststelling zijn
kommentatoren en specialisten het er-
over eens dat het dekreet door de Raad
van State zal worden teruggestuurd. Aan
die bedenking werd overigens een nogal

vernietigende konklusie gekoppeld voor
de minister en zijn kabinetsmedewer-
kers. De Standaard sprak over "een
blaam voor de politieke en universitaire
specialisten die zich nachtenlang met de
minister bogen over het dekreet, maar
dit aspekt over het hoofd zagen". Het
kabinet van de minister reageerde geïrri-
teerd: men liet weten "niet van gisteren"
te zijn en wel degelijk rekening te
houden met de taalwetgeving. Men zou .
al een oplossing klaar hebben voor het
geval het oordeel van de Raad van State
negatief zou zijn. De onrechtstreekse
regeling die men dan kennelijk in het
achterhoofd heeft - het opleggen van de
taalregeling aan VUB en Ufsal via de
subsidiëringsvoorwaarden - werd echter
ook al door de auteurs van het artikel in
het "Tijdschrift voor Onderwijsrecht en
Onderwijsbeleid" voorzien en als
"grondwetsontduiking" bestempeld.
_Inhun Vrije Tribune traden Magits en

Veny Veelaers en Van Goethem volledig
bij. Maar ook andere aspekten van het
dekreet zouden de toets aan de rechts-
beginselen niet doorstaan. De bevoegd-
heid van de Eksekutieve inzake de
akademische lerarenopleiding, studie-
punten en rationalisatienormen wordt

geproblematiseerd, de rechtspositierege-
ling van het personeel is niet sluitend.
Toch lijkt het er vooral op dat die
juridische steekspelen zich afspelen te-
gen de achtergrond van een dieper, meer
fundamenteel ongenoegen met de ma-
nier waarop dit dekreet er gekomen is.
Magits en Veny noemen het uitgangs-
punt tot de - volgens hen terechte -
rationalisatie van het hoger onderwijs
fundamenteel oneerlijk, omdat het ge-
beurt volgens het principe van het recht
van de sterkste: de grote universiteiten
halen hun slag thuis, de kleine instellin-
gen komen in de kou te staan.

Daarmee verwoorden zij het onge-
noegen dat leeft in brede kringen van de
Vlaamse universitaire wereld: de diskus-
sie over een zo diepgaande hertekening
van het universitaire landschap is niet
gevoerd met de nodige sereniteit, maar is
ontaard in een weinig sierende en
on-akademische ideologische touwtrek-
kerij. Het is dan ook opvallend dat de
partijen die op dit moment het laken
naar hun kant hebben getrokken dat
uitdrukkelijk danken aan de 'brede
maatschappelijke diskussie' die door de
minister mogelijk gemaakt zou zijn,
terwijl de ontevredenen net aandringen

Vrijheid, da's een echte sen zichtrekening met alles erop
droom. Maar je moet wel finan- en eraan. Van je elektronische
cieel onafhankelijk zijn. Jemoet pas op Teles, Bancontact en
dus een bankrekening hebben Mister Cash tot cheques. Je kunt
waarmee je Jegeld kunt beheren zelfs "in het rood" gaan of er
zoals je het zélf wilt. een internationale betaalkaart

Zo'n rekening hebben ze bij aan verbinden.
de ASLK: de Club OOl-Rekening Meer nog: met je Club 001-

ëL~~2~O~:~~~Eo~iNG~~O~hl~:24kJAAiGEN. ASLlm

recht op een superrendabele
spaarrekening en héél soepele
kredietformules. Waarmee je
handig je studies kunt tinan-
eieren.

Kortom, 't is nu hét moment
om je volledig vrij te verklaren.

op zo'n 'brede maatschappelijke diskus-
sie'. Het anders inschatten van de
breedte van die maatschappelijke dis-
kussie toont de universiteiten wel op hun
smalst.

Maar ook in het milieu van de
Holt-instellingen is het protest nog lang
niet gaan liggen. Met name aan het
Antwerpse HlVT, het Hoger Instituut
voor Vertalers en Tolken broeit er wat. In
een gesprek met onze redaktie sprak een
woordvoerder van het HIVT zich sterk
uit tegen het nieuwe dekreet, en de
manier waarop daarin de Holt-instellin-
gen worden genegeerd. Het nieuwe
dekreet bewerkt volgens onze zegsman
een degradatie van het Holt, en met
name het HIVT dreigt in het Europa van
morgen het slachtoffer te worden te
worden van buitenlandse konkurrentie.

Het HIVT werd tot nu toe ingericht
onder de vleugels van het vroegere
Rijksuniversitair Centrum Antwerpen
(nu UCA). Het verstrekte, zoals dat
gestipuleerd werd door de wet van 1971,
een opleiding van universitair nivo. Het
HlVT was dan ook de enige Vlaamse
instelling die deel uitmaakte van de
internationale konfederatie van universi-
taire instellingen voor vertalers en tol-
ken, waarin België verder alleen werd
vertegenwoordigd door Mons. De kon-
federatie overkoepelt instellingen uit
zowat heel Europa, en zelfs uit Amerika.
Die instellingen rekenen onderwijs én
onderzoek tot hun taak. In het nieuwe
dekreet wordt het onderscheid tussen
universitaire en. niet-universitaire instel-
lingen scherper gesteld, net op basis van
het fundamenteel wetenschappelijk on-
derzoek dat tot het eksklusieve domein
van de universiteiten zou behoren. Bij
het HlVT leeft nu de vrees dat de
instelling door het dekreet uit die inter-
nationale organisatie wordt geschreven,

omdat men van de eigen overheid niet de
erkenning krijgt die men op internatio-
naal vlak al jaren geniet.

Het dekreet, dat het Vlaamse onder-
wijs moest klaarmaken voor de Euro-
pese konkurrentieslag dreigt daarmee
een omgekeerd effekt te bewerkstelligen
voor de Vlaamse Holt-instellingen, aldus
onze zegsman. Naar verluidt wordt er
aan tolkenscholen in Amsterdam en
Parijs - wel erkende instellingen van
universitair nivo - nu al gesproken over
de oprichting van 'filialen' in Vlaande-
ren. Het is duidelijk dat de Vlaamse
instellingen met een ernstige handikap
worden opgezadeld wanneer ze na '92
op eigen bodem moeten konkurreren
met buitenlandse instellingen die hier
wél universitaire diploma's kunnen uit-
reiken.

Aan het HlVT lijkt men zich niet neer
te leggen bij die situatie. Men tracht
onder andere via de Antwerpse rektoren
zijn stem te laten horen binnen de Vlir.
Die Antwerpse rektoren worden in
Leuven als lastposten beschouwd die
trachten het dekreet tegen te houden en
nog zoveel als mogelijk in hun voordeel
om te buigen. Dat was trouwens één van
de argumenten die rektor Dillemans de
Leuvense Kringraadvertegenwoordigers
gaf om van een betoging tegen het
dekreet af te zien. Elders bestempelt men
de houding van de KUL dan weer als een
'cavalier seul'-rol, waarin zij slechts het
'recht van de sterkste' wil laten spreken.
Links en rechts belooft men nu al dat de
KUL binnenkort zelf het recht van de
sterkste zal ondergaan. De Europese
konkurrentieslag zou wel eens klein bier
kunnen worden vergeleken bij nog eens
een Vlaamse schoolstrijd. De 'brede
maatschappelijke diskussie' lijkt diepe
wonden te slaan.

Stef Wauters

Koepeldispuut
... vervolg van p.I een degelijke inhoudelijke uitwerking en
raad strikt genomen geen aanspraak op ondersteuning van standpunten en fun-
kon maken. Verwonderlijk is dat niet. damentele visies.
De meeste kringen laten zich op Kring- En toch lijkt het erop dat Kringraad
raad traditioneel vertegenwoordigen de laatste jaren precies dié weg is
door hun preses en/ of vice-preses. De opgegaan. Kringraad is ongetwijfeld de
raad in zijn geheel kreeg daardoor een drukst bijgewoonde raad van Loko,
uitstraling, die niet meteen gerechtvaar- maar veel is daar helaas niet mee gezegd.
digd werd door de aard van de tematiek De meeste aanwezigen vertegenwoor-
waarrond gewerkt wordt. De huidige' digen enkel hun kring, en hebben zeer
impasse is dan ook een pijnlijke illustra- weinig inbreng in de inhoudelijke koers
tie van wat eigenlijk beschouwd moet van Kringraad. De raad beperkt op die
worden als een historisch scheefge- manier zijn werking meer en meer tot
groeide situatie. De bevoegdheid van, een gevat inspelen op konkrete vraag-
Kringraad met betrekking tot het de- stukken vanuit het medebeheer. Van
kreet is geen evidentie, zoals sommigen fundamenteel denkwerk is er - zeker wat
willen doen vermoeden, maar een denk- de Algemene Vergadering betreft -
fout. Het is goed dat het de kringen zélf weinig sprake. De inhoudelijke inbreng
zijn die nu een korrektie in die zin moet dus vooral komen van mensen die
doorvoeren. daar vanuit hun medebeheersmandaat

Het lijkt er immers op dit ogenblik toe. gedwongen worden. Het buro van
sterk op dat Kringraad de gevolgen Kringraad, dat precies die mensen verza-
ervaart van een evolutie die de raad op melt, wint daardoor aan belang, en gaat
lange termijn zelf gewild beeft. Tijdens ook steeds autonomer optreden in de
de beruchte Open Algemene Vergade- besluitvorming.
ringen (OAV's) van enkele jaren geleden
werd besloten de werkingsprincipes van
Loko te handhaven. De autonomie van
de raden bleef onaangeraakt, waardoor
meteen het voorstel van een vijfde,
'centrale', raad in de prullemand be-
landde. Wel werd beslist dat kringen met
meer dan 1ÖOO leden onder bepaalde
voorwaarden recht hadden op twee
stemmen, en dat OAV's voortaan ge-
makkelijker samengeroepen konden wor-
den. Bovendien moest een regelmatig
samenkomen van de buro's van Sociale
Raad en Kringraad - de zogenaamde
'dubbel-buro's - zorgen voor een betere
koördinatie tussen de raden van de
's Meiersstraat, om konflikten in de
toekomst te vermijden. Er werd met
andere woorden geopteerd voor een
formule die in ruime mate vasthield aan
het voorafgaande systeem van represen-
tatie - geen absolute proportionaliteit -
en die gemakkelijker kon inspelen op
mogelijke konfliktsituaties tussen de ra-
den.
De motivatie achter die keuze was dat

binnen Loko de werking van de raden
centraal moest staan. Met een volledig
proportioneel systeem, dat bovendien
onder de supervisie staat van een soort
'opper-orgaan', is de kans groot dat die
werking herleid wordt tot loutere re-
presentatie. Zo'n systeem kreëert buro-
kratische vergaderorganen, die meer
interesse hebben voor de formele korrekt-
heid van de besluitvorming, dan voor

-Aan de basis van de huidige situatie
liggen precies de gebrekkige' werking
van Kringraad en het feit dat de
kringafgevaardigden de besluitvorming
uit handen hebben gegeven aan het buro.
De weigering formeel ingenomen stand-
punten te toetsen aan de eigen basis is
een miskenning van de demokratische
werkingsprincipes waarop Loko geba-
seerd is. De poging om dat aan een
andere raad te beletten door de eksklu-
sieve bevoegdheid over de materie op te
eisen is een miskenning van de demokra-
tische streefdoelen die Loko zich stelt.
Zover had men het nooit mogen laten
komen. De korrektie die de kringen nu
hebben aangebracht is niet anders dan
een pyrrhus-overwinning van dat demo-
kratisch gedachtengoed. Tenzij de krin-
gen nu aan het buro van Krira duidelijk
maken dat ze weigeren zich in de
toekomst nog te laten vastzetten door
een skleroserend formalisme.
Al dat formele gekibbel heeft er nu

alleszins voor gezorgd dat de Leuvense
studentenbeweging zich hopeloos bela-
chelijk maakt, niet alleen ten opzichte
van de andere Vlaamse universiteits-
steden, maar ook naar de beleidsmensen
toe. De opmerking op de AV van vrijdag
"dat Loko onmogelijk inspraak kan
eisen als het intern blijk geeft van zoveel
inkompetentie", leek ons in dat verband
zeer pertinent.

Werner Van den Berg'
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Ontzetting Leuvens stadhuis (foto Renaai Schrooten)

Geweldloze- bezetters·
. '~

hardhandig buitengezet
Vorige maandag manifesteerde Sociale Raad voor de tweede keer

in enkele weken tegen de verhoging van de taks op studentenka-
mers. De manifestatie voor het stadhuis ging 'spontaan' over in

een betoging door het Leuvense centrum. Daarna drongen een
honderdtal betogers het stadhuis binnen en zorgden voor veel kabaal
voor de deur van de raadszaal. Toen de politie uiteindelijk besloot de
studenten buiten te drijven, kwam het tot rake klappen. Eén student had
achteraf doktershulp nodig.

Half januari raakte bekend dat het
Leuvense stadsbestuur het plan had
opgevat het gat in de begroting gedeelte-
lijk op te vullen met geld van, de
universiteitsstudenten. De taks op de
studentenkamers rou verdubbeld wor-
den: van 1500 naar 3000 fr per jaar. Die
bijkomende last voor de eigenaars rou
zeker doorgerekend worden naar de
studenten, zelfs met terugwerkende
kracht, vanaf het begin van dit akade-
miejaar. Sociale Raad reageerde hier
dadelijk op: tijdens de gemeenteraad van
maandag 28 januari gaven 150 manifes-
tanten buiten luidkeels hun protest tegen
de maatregel te kennen.

Ondertussen had de KU Leuven zelf
ook niet stil gezeten. Als eigenaar van
meer dan 2600 kamers zou ze jaarlijks
vier miljoen meer moeten storten in de
stadskas. Studentenvoorzieningen, die

zich dit jaar al genoodzaakt zag een
deficitaire begroting in te dienen, kan
deze bijkomende last zeer moeilijk verte-
ren en wil vermijden dat ze de studenten
op de residenties ekstra moet belasten.
Tot op het hoogste nivo was het protest
en de verontwaardiging voor de even-
tuele maatregel van de gemeenteraad te
horen. Het Buro van Akademische Raad
sloeg aan het onderhandelen met het
stadsbestuur. Met sukses blijkbaar: op'de
gemeenteraad van 28 januari werd het
voorstel uitgesteld.

Vorige maandag stond de stadstaks
opnieuw op de agenda. Sociale Raad
had voor de tweede keer tot protest
opgeroepen én met relatief sukses: even-
veel manifestanten als de eerste keer
verzamelden voor het stadhuis. Het zag
er immers' naar uit dat het kompromis
dat het stadsbestuur uitgewerkt had -

De Kunst,en Muziekhistorische
kring MECENAS
organiseert een optreden van het
Eugène Ysaye ' Kwartet
op 5 m a a r t 1991 om 20uur
in de Pieter de Somer, Aula.-
Op, het pro g ram mam u zie k v e n

\ Mozart, Beethoven,
Shostakovitch.

ABB geeft 30 kaart'en weg
voor dit optreden.
Hebt u interesse?
Kom dan naar ABB,
Diestsevest, 2 leuven
op woensdag 27 februari '91
vanaf 10 u.
en vraag uw !tratis ticket.

geen opslag voor studenten met een
beurs of verminderd inschrijvingsgeld
noch voor de residenties - er waarschijn-
lijk rou doorkomen. De studenten wis-
ten toen nog niet dat de rektor kort voor
de gemeenteraad verklaard had dat een
dergelijke maatregel een regelrechte
'oorlogsverklaring' rou betekenen aan
de universiteit. Hij beloofde Vansina de
zaak op hoger nivo aan te pakken.
Daarmee bedoelt Dillemans waarschijn-
lijk dat hij van zijn invloed op nationaal
vlak zal gebruik maken om een maat-
regel ongedaan te maken waardoor de
studentenbevolking minder subsidies op-
brengt voor de stadskas. Vorig jaar werd
immers beslist dat de studenten maar
voor 5% meer meetellen in de inwoners-
koëfficiënt op basis waarvan het ge-
meentefonds subsidies toekent. De rek-
tor rou ervoor pleiten om terug te keren
naar de 20% van voorheen, wat voor
Leuven een meerinkomst van ongeveer
15 miljoen zou betekenen. Of het
stadsbestuur daar genoegen mee zal
nemen is niet zeker: de ekstra-inkomsten
uit de verhoging van de kottaksen wordt
immers op liefst 26 miljoen geraamd.
Pikant detail: vorige week werden de
taksen op bioskoopzalen in Leuven
verlangd. Het lijkt erop dat men daar -
de zoon van burgemeester Vansina zetelt
naar verluidt in de RvB van Supercity -
betere pleitbezorgers heeft dan in studen-
tenmiddens.

Het was dan ook een bijronder
gemotiveerde groep manifestanten die
vond dat ze dit keer iets meer moesten
doen dan buiten wat staan schreeuwen.
Op initiatief van enkele soraders vormde
zich iets na acht uur een 'spontane' (of
was ze toch op voorhand beraamd?)
betoging, De optocht was niet op
voorhand aangevraagd en kon door de
politie verhinderd worden, ware het niet
dat het handjevol aanwezige agenten het
.blijkbaar raadzamer vond het met de
organisatoren op een akkoordje te
gooien. Er mocht betoogd worden, als er
niet afgeweken werd van een vooraf
afgesproken roéte. Op het moment dat
de stoet de Bondgenotenlaan op trok,
kwam het nieuws door dat de gemeente-
raad het bewuste punt nogmaals had
uitgesteld.

Dat kon de entoesiastelingen niet
stoppen: via de Bondgenotenlaan, Jus-
tus-Lipsiusstraat, Maria-Theresia- en Ve-
saIiusstraat en de Pàrkstraat ging het
richting Naamsestraat. De groep zwol
op het hoogtepunt aan tot meer dan 200
deelnemers, die bij wijlen al rennend. en
schreeuwend de politiebegeleiding ach-
ter zich lieten. De agenten wisten niet
goed meer waar ze het hadden en hoe ze
de optocht in goede' banen konden
leiden. 'Die traagheid kwam hen later
trouwens duur te staan.

Horizontaal - 1 Jongensnaam - Een van onze beste ruiters-
2 Sidderen - Neuriet 3 Frans eiland - Registratie van de hersenaktivi-
teit - Lumbago 4 Steeds geldige vergelijkingen 5 Dierlijk produkt -
Stuurs - Watergod 6 Het nietsdoen 7 Godin van de vrede - een
duizendste taël 8 Japanse munt - Heden - Kado 9 Bergruimte - Grove
wollen stof - Meisjesnaam 10 Mannelijke homoseksueel - Geestelijke
11 Aaneenkitten bij verhitting - Luim 12 Vork om aal te steken -
Naaktloper.

Vertikaal - 1 Artieste 2 Trap - Muzieknoot - Vreesachtig, schuw
3 Voedsel - Vervelend lang 4 Walvissen aan stukken snijden -
Vierkante zuil 5 Europeaan - Getal - Mestvocht 6 Test voor het begin
van een bokswedstrijd - Grootmacht 7 Meisjesnaam - Vertaler -
Nuttigden 8 8amboestaketsel bij de visvangst - Familielid - Heden
9 Vloerbedekking 10 Verlaat het podium (toneelterm) - Loofboom -
Sluitband van eenjudopak 11 Wentel- God met de 2 gezichten 12 Tin
- Later zijil maksimurn bereiken - Item.
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De Naamse athollend bereikte de
uitgedunde groep voor de derde keer het
stadhuis. Na een ultra-korte speech,
waarin een van de Sora-vrijgestelden
zijn opperste best deed om te suggereren
wat de uiteindelijke bedoeling van de
betoging was, gaven de betogers gehoor
aan zijn oproep: ze drongen met zijn
honderd al joelend het stadhuis binnen.
De totaal verbouwereerde politie-agen-
ten konden de kopgroep pas inhalen op
de trap net voor de raadszaal. Een zestal
studenten wisten zelfs met het spandoek
"Vansina wasdana" door te dringen tot
in de raadszaal. De politie slaagde er met
enige moeite in hen buiten te werken en
vormde dan een kordon voor de deur.
Vanop de trappen voor de deuren van de
raadszaal begon men aan een zenuw-
strijd met burgemeester Vansina binnen:
door kwasi konstant amok te maken
verhinderden de honderd een normaal
verloop van de gemeenteraad. Bedoeling
was de burgemeester tot een gesprek te
dwingen. In het begin werd daarbij
gebruik gemaakt van enkele megafoons.
Een agent kon zich echter niet bedwin-
gen en sloeg een van de tuigen, die nota
bene gehuurd waren bij de stedelijke
jeugddienst, aan diggelen. AI gauw liet
Vansina meedelen niet van plan te zijn de
zitting te onderbreken: de studenten
konden een onderhoud krijgen op zijn
gewone spreekuren. Zo gauw gaf men
echter de moed niet op: het gejoel bleef
aanhouden.

Toen het einde van de openbare
zitting in zicht was, kregen de aanwezige
agenten de opdracht om de trappen vrij
te maken voor hef buitenkomende pu-
bliek. Een aantal betogers hield het
spontaan voor bekeken, vermoeid na
een bezetting van meer dan anderhalf
uur. Een vijftigtal bezetters was echter
niet van plan zich romaar te laten doen:
ze werden door de politie naar buiten
getrokken. Aanvankelijk bleef dit duw-
en trekwerk relatief onschuldig, maar
sommige agenten konden hun agressie
niet lang onderdrukken. De laatste.
betogers werden hard aangepakt, alle-
maal in het bijzijn van kommissaris
Leenders. Het ging zelfs zo ver dat een
agent een vrijgestelde van Sociale Raad,
één van de leiders van de betoging, in de
nek greep en van de trappen sleurde.

De dokter stelde kneuzingen en net
geen hersenschudding vast. Sociale Raad
besloot echter om geen gerechtelijke
stappen te ondernemen tegen de dader.
Ten eerste staat men juridisch vrij zwak:

de verwondingen werden toegebracht
aan een weerspannige manifestant, die
voor kabaal zorgde op een plaats waar
dat niet toegelaten was. Ten tweede was
er in 1987 een analoog geval, waarbij
een klacht in beroep werd verworpen.
Het ging toen om Gorik Ooms, die bij
een betoging op de Naamsestraat in
elkaar werd geslagen en geschopt door
enkele ordehandhavers en met een
zware hersenschudding en een bloeduit-
storting in Gasthuisberg werd opgeno-
men. Ooms kreeg voor de Korrektionele
Rechtbank geen gelijk, wat' in beroep
nog eens bevestigd werd. De beklaagden
wisten zich er toen uit te redden door
verwarring te scheppen over de identiteit
van de daders. Dat was nu echter met het
geval: zelfs kommissaris Leenders ver-
klaarde achteraf dat de adjudant in
kwestie 'er al vaker harder dan noodza-
kelijk was ingevlogen'.

De politie lijkt in de hele zaak dus zeer
sterk te staan, terwijl Sociale Raad niet
over de financiële middelen beschikt om
haar principiële bezwaren kenbaar te
maken. De schijn-demokratie wordt
weer eens doorprikt: studenten die op
een volstrekt geweldloze manier hun
mening uiten, stuiten op de 'beschermers
van de wet' die, ronder gevaar voor
gerechtelijke .sankties en onder toezicht
van hun overste, hun agressie mogen
botvieren. Blind geweld is legaal, zolang
het maar ten di_çÏlste staat van de
wetgever.

Pieter De Gryse

Wedstrijd
Wie nog vlug wat geld wil verdienen kan
deze week een ultieme gooi doen naar
een prijs van Germania's literaire wed-
strijd. Alle studenten mogen inzenden:
vijf gedichten en/of een verhaal van
minimum drie, maksimum tien bladzij-
den., Voor beide kategorieën zijn drie
prijzen voorzien: 18.000, 10.000 en
5000 frank, Ten laatste op vrijdag 1
maart 1991 moet de hele zaak getypt en
in zevenvoud terechtkomen bij Marie
Geukens, Tiense Vest 86. De inzend in-
,gen zijn ondertekend met een pseudo-
niem en vergezeld van een postzegel van
14 fr. en een gesloten enveloppe waarin
volgende gegevens: pseudoniem, naam,
adres, fakulteit en studiejaar. De prijs-
uitreiking vindt plaats op 21 maart op de
8e verdieping van L&W Jurylid en
dichter Dirk van Bastelaere zal er
gedichten voorlezen.



Research and Development

Geld halen waar
het zit?
Inleveringenen besparingen zijn reeds sinds de jaren tachtig
sleutelbegrippen geworden voor iedereen die aan 'goed manage-
ment' probeert te doen. Medio jaren '80 werd trouwens verklaard

dat, ondanks die financiële ortodoksie, het nog jaren zou duren voor
België, 'de zieke man van Europa', gezond zou zijn en 'het einde van de
tunnel' bereikt kon worden. Vandaag is er even weinig - soms zelfs nog
minder - financiële manoevreerruimte dan destijds, zeker wat betreft het
universitair onderwijs. Het jongste dekreet heeft echter de poort
opengezet om, ondanks de dalende staatstoelagen, nieuwe bronnen van
inkomsten aan te boren: de privee-financiering,

Het nieuwe 'Ontwerp van Dekreet
betreffende de universiteiten in de
Vlaamse Gemeenschap' heeft het uitge-
breid over de financiering van de univer-
siteiten. Heel hoofdstuk VIII wordt
hieraan besteed: niet minder dan 43
artikels. In tegenstelling tot wat voor-
heen gangbaar was, valt hier vooral de
grotere vrijheid op die de universiteiten
krijgen in de besteding van hun geld,
zoals "Onverminderd (..) kunnen de
universiteiten vrij onroerende goederen
verwerven. In afwijking van artikel 910
van het Burgerlijk Wetboek is geen
machtiging vereist voor de aanvaarding
van beschikkingen ten hunnen voordele
onder de levenden of bij testament."
(artikel 140).
De 'Memorie van Toelichting' die bij

dit dekreet hoort, geeft nadere informa-
tie waarom de overheid het plots belang-
rijk vindt om minder kontrole te moeten
uitoefenen: als de Vlaamse Eksekutieve
bijvoorbeeld de universiteiten toestaat
om vrijelijk te beschikken over kredieten
van alternatieve geldschieters, heeft zij-
zelf daar budgettair voordeel bij. Onder
de titel 'Voordelen van het voorgestelde
systeem' worden op een rijtie opgesomd:
"Het nieuwe financieringssysteem is
kostenbeheersend voor de overheid",
"De bekostiging van deeltijdse vormen
van akademisch onderwijs wordt voor
de overheid financieel draagbaar en
beter beheersbaar", "De financiële last
van de buitenlandse studenten wordt
voor de overheid budgettair haalbaar".

Mecenaat
De filosofie van het dekreet wordt

hiermee duidelijk: de overheid wil wel
betalen voor onderwijs - echte 'bespa-
ringsoperaties' worden niet meer onmid-
dellijk verwacht - maar er wordt ook
niet gratuit geld gepompt in onderwijs.
Toch spoort het dekreet van minister
Coens de universiteiten aan om grote
budgetten aan te trekken. Die moeten
dan van de privee komen. Dat is
trouwens een oude eis van de universitei-
ten zelf.

Die verwijzingen naar de privee zijn
overigens legio in hogervermelde Me-
morie van Toelichting: "Een goed onder-
zoeksbeleid moet verder vastleggen wat
er met inkomsten van patenten en
oktrooien zal gebeuren en welke 'joint

ventures' of andere samenwerkings-
vormen met ondernemingen er mogelijk
zijn zonder de universitaire zending en
verantwoordelijkheid in het gedrang te
brengen." (p.3), of "De universiteiten
moeten (...) zelf afzonderlijk hun strate-
gisch management kunnen uitbouwen.
Zoals in elke onderneming moet dit
gericht zijn op planning, onderwek naar
sterke en zwakke punten, leiderschap,
visie, kommunikatie, evaluatie en 'hu-
man resources management'."
Als Coens even verder echter be-

weert: "Inkomsten uit overeenkomsten
met ondernemingen, mecenaat.en an-
dere private inkomsten zullen, in tegen-
stelling met bijvoorbeeld de VSOsteeds
verwaarloosbaar blijven, dan is dat op
zijn minst een betwistbaar standpunt. De
Leuvense wetenschappers Wielemans
en Vanderhoeven citeren in een onder-
zoek in Onze Alma Mater cijfers van
Paul Zeeuwts, kabinetschef van staatsse-
kretaris voor wetenschapsbeleid Erik

Derijcke. Die rekende uit dat in toege-
paste wetenschappen niet minder dan
50% van de onderwekskredieten afkom-
stig zijn van bedrijven, terwijl humane
wetenschappen haast uitsluitend op over-
heidsfinanciering aangewezen zijn.

Onderzoeksraad
De Leuvense praktijk geeft de cijfers

van Zeeuwts volledig gelijk. Aan de
KU Leuven wordt het hele wetenschap-
pelijk onderwek - en vooral haar
kredieten - gekoördineerd door (de
wettelijk voorgeschreven) Onderweks-
raad. Deze Onderweksraad, waarvan
geen enkele student deel uitmaakt, krijgt

je ..papër, ..s~~i~aii~~~r.~••·~(j~~i~·.~i~~(.~f.g~~~~~.~P·I~~~ipr.i·~~~i:•.
. ·.B.re~gi~.d.i~~~t.i~s.~i~.~~~~ijAI~~s.~I~Y;.~~·s.p·~~i~~i~(i·~M$.W~i~·~~••·
..W~r.~P~~f~~~·.$.~~II~.s.~~y.i~~;••~~g~priJ.s3~.~••f.~j.~r.p~gi.~~i:•••····.
..•.~o.~.~~~s..IÄ~gs.·•.•·•.·······•••···••···•·••.•.•••••ïs. M~i~r.~s.~r.~~f$,.~~~y.~~(j~.y~r.~.~i••

•.•.•...••..•..•..••••..••••..•••••...•.•.•.•••...••••.•.•••....•••••~p~~Y.~~.)·~~~~••~~I.t~:.~~.~~r•.~
.... ~
0"16.2204 66 ~....................................................................................................................................................................... ~

EEN KWESTIÈ VAN 'HUMAN APPROACH'

A Is de KU Leuven sinds jaar
en dag uitstekende relaties
onderhoudt met het bedrijfs-

leven, komt dat niet alleen door de
uitstekende service die deze universiteit
weet aan te bieden. De Inrichtende
Overheid van de KU Leuven - ge-
meenzaam 'de bisschoppen' - hebben
er in ieder geval skrupuleus voor
gezorgd om in haar Raad van Beheer
en in de Inrichtende Overheid zelf
voldoende vertegenwoordigers te plaat-
sen van wat in de jaren zestig 'het
grootkapitaal' werd genoemd.
In de Inrichtende macht zetelen

bijvoorbeeld Jan Steyaert, ooit sekre-
taris-generaal van de Union Congo-
laise, beheerder van de Volksdeposito-
bank, de Vlaamse Bottelmaatschappij
en de Gantoise de Gestion. Zijn kollega
Willy d'Havé, tevens oud ACW-voor-
zitter, 'is voorzitter van de Raad van
Beheer van de BAC en voorzitter van
de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij.
In de Raad van Beheer zetelen, naast
de leden van het Buro van Akademi-
sche Raad en twee personeelsleden,
een aantal top-kaderleden uit de
Vlaamse industriële wereld. Luc Aerts
is voorzitter van het algemeen ASLK-
direktiekomitee en het direktiekomitee
van de spaarkas van de ASLK. Boven-

dien bekleedt hij de funktie van regent
van de nationale bank. Lode Campo is
direkteur-generaal van C&A, beheer-
der en lid van het direktiekomitee van
de Vlaamse Uitgeversmaatschappij,
beheerder van het bouwbedrijf Co-
simco nv en beheerder van het Vlaams
Ekonomisch Verbond. Robert Stout-
huysen - sinds kort ridder Stouthuysen
- is beheerder-direkteur van Janssens
Farmaceutica, erevoorzitter van het
VEV, voorzitter van VIW nv en
voorzitter van Inovi.

Hubert Detremmerie is voorzitter
van het direktiekomitee van de Depo-
sitokas van de BAC, algemeen schat-
bewaarder van het ACW, censor van
de Nationale Bank en direkteur van de
Nationale Maatschappij voor krediet
aan de Nijverheid. Jan Hinnekens,
voorzitter van de Belgische Boeren-
bond, bekleedt en bekleedde funkties
als voorzitter en afgevaardigd beheer-
der van de ABB, beheerder van
Ghevaert Photo Products nv en be-
heerder van de Landsbond van Kriste-
lijke Mutualiteiten. Jozef de Jaeghere,
oud-burgemeester van Kortrijk, is lid
van het beheerskomitee van de Gene-
rale Bankmaatschappij en voorzitter
van Intermixt.
We hebben het dan nog niet gehad

over de enkele 'krasse oude mannen'
die aan de Raad van Beheer zijn
toegevoegd: August Leeman, ere-voor-
zitter van de Kredietbank, en Dries
Dequae, oud-voorzitter van Boeren-
bond en de BBL. Beiden zijn ereleden
van de raad van beheer van het VEV.
Bovendien zijn er nogal wat 'top-
professoren' die ook hun schnabbel
meepikken: Roger Dillemans is be-
heerder van nv De Vaderlandsche en
lid van de RvB van de Koning
Boudewijnstichting, Karel Tavemier
zetelt in de Raad van Beheer van de
Paribas-bank (waarvan Abraham, de
man van Emma Vorlat, één van de vijf
direkteurs is), terwijl de KUL Jackie
Vandereecken (voorzitter van Leuven
Research and Development) wegge-
plukt heeft uit een topfunktie in de
automobielindustrie.
Dat deze funkties niet volledig

belangeloos zijn, valt op aan duizend-
en-één aspekten, tot de kleinste (maar
daarom niet onbelangrijkste) details
toe. Zo werden tot nu toe twee
Vlaamse industriëlen eredoktor aan de
KUL: Paul Janssen van Janssen Far-
maceutica (zie: Robert Stouthuysen) en
André Leysen, ondermeer van de
VUM (zie: Lode Campo). De human
approach, weet u wel: (WP)
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(foto Hielke Grootendorst)
van een vijftal 'sektoren' subsidies voor
wetenschappelijk onderwek. In 1989
bedroeg haar budget ongeveer anderhalf
miljard frank (1.500.000.000 fr). Van
deze pot eigent de fakulteit geneeskunde
zich 495 miljoen, of ongeveer een derde
toe. Opvallend hierin is dat het groeiend
aandeel van de privee. Het mecenaat
maakte een geweldige vooruitgang: van
18 miljoen in '82 naar 43 miljoen in '87,
94 miljoen in '88 naar 141 miljoen in
'89.
Hiernaast, en volledig los van Onder-

zoeksraad, bevinden zich de gelden van
Leuven Research ànd Development, de
dienst van de KU Leuven die de gelden
voor kontraktonderzoek van bedrijven

beheert. Ook dit bedrag neemt ekspo-
nentieel toe: in 1987 245 miljoen (een
verdubbeling tegenover 1986), in 1988
295 miljoen, in 1989 plots 430 miljoen.
Merkwaardig genoeg bedroeg het aan-
deel voor fundamenteel onderzoek in
1987 van de 245 miljoen 'slechts' 67
miljoen. Het gaat dus vooral om toege-
past - en dus bedrijfsgericht - onder-
zoek, terwijl fundamenteel onderzoek
uit de boot dreigt te vallen. Dat is een
eerste belangrijk nadeel.
Een tweede nadeel van die privee-

sponsoring via Leuven Research and
Development is dat de middelen zeer
ongelijk verdeeld zijn over de verschil-
lende fakulteiten. Zo ving Psychologie
en Pedagogie nog geen miljoen frank.
Landbouw kaapte intussen 22 miljoen
weg, Wetenschappen 46 miljoen en
Geneeskunde 69 miljoen. Geen enkele
fakulteit kan echter tippen aan Toege-
paste Wetenschappen, dat met 181
miljoen meer dan 40 procent van alle
LR&D-financies opslorpt. In Letteren
en Wijsbegeerte ging de integrale elf
miljoen dan weer naar één departement,
namelijk linguïstiek. Het zal geen toeval
meer zijn dat net hier het meest bedrijfs-
gericht - vertaalkomputers bijvoorbeeld
- gewerkt wordt.
Deze ontwikkeling, door een aantal

mensen als 'de nieuwe redding van de
Vlaamse universiteiten' binnengehaald,
is één van de sleutels in het nieuwe
universitaire bestel. De universteiten
transformeren zich van onderwijs- en
onderwekscentra tot gigantische kon-
cerns die zich op allerlei gebieden van
maatschappelijke dienstverlening profi-
leren (zie kader 'KUL & Zonen). De
oude 'Katolieke Universiteit te Leuven'
blijft de romp, maar alle interessante,
prestigieuze en winstgevende aktivitei-
ten verhuizen naar perifere vzw's, nv's en
cv's. Demokratische inspraakorganen
als de Akademische Raad, Fakulteitsra-
den, Onderwijsraad en Raad voor Stu-
dentenvoorzieningen worden nagenoeg
volledig buitenspel gezet. Alleen de
Raad van Beheer en haar achtkoppig
Buro hebben nog overzicht en beslis-
singsmacht over het geheel. Moderne
bedrijfsleiders noemen deze ontwikke-
ling ongetwijfeld een kwestie van goed
management.

Walter Pauli

KUL & ZONEN
De KU Leuven anno 1991 is geen
universiteit meer, maar een hol-
ding. Ten bewijze hiervan geven
we een ruime selektie van instellin-
gen die allemaal uit de 'schoot van
de KUL' groeiden. Merk op dat het
merendeel sinds de tweede helft
van de jaren '80 operationeel
werd.
• Universitaire Ziekenhuizen:
het 'dorp' in de stad: over vijf
klinieken (Gasthuisberg, Sint-Ra-
faël, Sint-Pieter, Pellenberg en 1..0-
venjoel) zijn 43 medische diensten
verspreid. Budget te vergelijken
met dat van de hele KUL.
• vzw Aktief: gesticht in 1990,
om de ontwikkeling en uitstraling
van de KUL te bevorderen door
fondsenwerving uit mecenaat en
om sponsoring te koördineren.
• D. Collen Research Founda-
tion vzw: genoemd. naar voorzitter
prof. Collen. Gesticht in 1989, in
samenwerking met Harvard Busi-
ness School, Leuven R&D en
Genentech Inc., om onderwek in
de biomedische en biotechnologi-
sche sektor te bevorderen en te
steunen. Verleende in 1989 en
1990 voor 25.000 US dollar bui-
tenlandse beurzen.
• Interuniversitair Micro-Elek-
tronica Centrum: (Imec) gesticht
in 1984 voor interuniversitaire
research-integratie op gebied van
high-tech. Werkt samen met Bell,
Philips, Siemens, Racal, ...
• Innovatie- en Inkubatiecen-
trum nv: gesticht op 22 december
1988. Een initiatief van de Vlaamse
Gemeenschap ism KUL en be-
drijfsleven. Startkapitaal: 57 mil-
joen frank. Partners: GOM Vlaams
Brabant, vzw Leuven Research and
Development, nv GIMV, nv Inter-
brew Leuven, Cera Spaarbank cv,
Philips nv, nv Agif, ICI Seeds - SES
LVSA, nv Marlux, nv LVD C., nv
Janssen Farmaceutica, DSM Re-
search, Inerleuven, vzw Imec, nv
Bell Telephone, DSM Research
bv., Interleuven.
• Leuven Research and Deve-
lopment: gesticht in 1970, hersticht
in 1985. Verantwoordelijk voor
kontraktonderwek aan de KUL,
beheer van oktrooien en royalties,
spin-off aktiviteiten, dienstverle-
ning aan bedrijven (zie ook artikel).
Recente klanten: Siemens (ontwik-
kelen van intelligente vertaalkom-
puter), IBM Europe {vragen ivm
veiligheid), Kanegafushi Chemical
lndustry/Kaneka: Belgium (poly-
meeronderzoek). Omzet om en bij
het half miljard.
• Lucas: Samenwerking tussen
KUL en Caritas Catolica (goed
voor 1200 instellingen, 56.000
personeelsleden en duizenden vrij-
willigers): draaischijf tussen perma-
nente vorming, onderwek, begelei-
ding en onderwijs ivm de welzijns-
sektor. Gesticht in 1989.
• China-Europa-instituut (Ma-
nagement Center): opgericht in
1986, voor dialoog tussen China,
Belgisch-Europese industrie en aka-
demische wereld. Werkt ondermeer
samen met Philips International.
• Hoger Instituut voor de Ar-
beid: (Hiva) samenwerking tussen
de KUL en de Kristelijke Arbei-
dersbeweging. Belangrijkste denk-
tank ivm sociale problematieken.
• Leuven Language Leaming:
onderdeel van het Instituut voor
Levende Talen, gesticht in 1989.
Organiseert Language for Specific
Purposes - talen à la carte voor
bedrijven, priveepersonen,... Prij-
zen zijn eveneens à la carte.
• Katoliek Dokumentatie- en
Onderzoekscentrum: (Kadoc) ge-
sticht in 1976, onderwekt geschie-
denis van de katolieke zuil. Kadoc's
verhuis naar het Minderbroeders-
klooster werd ondermeer gespon-
sord door Amici Almae Matris,
Benediktijnen St. Andries, Bis-
schoppenkonferentie, Broeders van
Liefde, C&A, Jezuïten, Nationale
Loterij, Norbertijnen Averbode,
Trappisten Westmalle, Bank 1. van
Breda & Co., Ursulinnen Waver en
Tildonk en Zusters van Liefde tot
Jezus en Maria. (WP)
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Twee trompetten, een saxofoon en een piano

Schallen in'het Stuc

ontwikkelden ze samen een nieuwe stijl,
de bebop, die de verdere evolutie van de
jazz zou veranderen.

Drie films van de vijf die het Stuc deze
week vertoont, draaien rond het werk
van de pioniers van de bebop, Charlie
Parker, Dizzy Gillespie en Thelonious
Monk. Samen vormen ze ongetwijfeld
een uniek beeld van het ontstaan van het
nieuwe genre. Het bijzondere eraan is
immers dat ze gemaakt .zijn met auten-

tieke dokumenten, met live-opnamen,
interviews en dokumentaire beelden van
de leefwereld van de muzikanten.

De tijdsgeest waarin de bebop ont-
stond wordt wellicht het best geschetst in
'Bird Now' (1988) van de Belg Marc
Huraux. De film, die handelt over
Charlie Parker, is samengesteld uit auten-
tieke tijdsdokumenten en achteraf opge-
nomen interviews. Wanneer Dizzy Gil-
lespie vertelt over de muzikant Parker
worden stukken uit optredens getoond.
De vrouwen waarmee Parker samen-
leefde, vertellen over zijn persoonlijke
leven, over zijn drugverslaving en over
de zes maanden die hij in een hospitaal
moest verblijven nadat zijn bed in een
hotel vuur gevat had. Uit alle gesprekken
valt op te maken hoe de muziek de
bebop muzikanten bleef bezielen, on-
danks drugverslavingen en diskrimina-
tie. Die kracht van de muziek wordt in
de film gesuggereerd door de beelden
van het hedendaagse New Vork, waar
iets is blijven b&ngen van het oude
klubleven.

Deze week brengt het Stuc een aantal films waarin telkens het
werk van een jazz-muzikant belicht wordt. Het gaat om recente
films. Veel films met zwarte muzikanten zijn er immers niet uit

de filmgeschiedenis bewaard gebleven. De jazz-speler had een bijrol, of
trad op in een all-b/ack film die nu ergens in een kelder ligt. Pas sinds de
jaren zeventig kwam hierin verandering, en kwamen ook zwarte
muzikanten in het voor Doris Day, Bing Crosby en Frank Sinatra
voorbehouden medium terecht. Aan Hollywood-drarna's moet je je in
het Stuc echter niet verwachten. De films zijn realistische semi-
dokumentaires over de bebop, een van de meest kreatieve stijlen in de
jazz, met vedetten als Charlie Parker, Dizzy Gillespie en Thelonious
Monk.

'A Night in Havanna' (1987) van
John Holland volgt Dizzy Gillespie op
een toernee in Cuba. In 1946, na zijn
samenwerking met Charlie Parker, be-
gon Gillespie te werken met Latijns-
Amerikaanse ritmes. Hij inspireerde zich
vooral op de traditionele Cubaanse
muziek om een zijwegje van de bebop
op te gaan (Cubano Be, Cubano Bop).
Gillespie is bij het grote publiek vooral
bekend als show-man, met zijn speciale
trompet en zijn kaken die hij als een
kikker kan opblazen. Zijn kledij werd
het 'uniform' van de beboppers. In de
film van Holland, en in 'Bird Now',
toont hij zich daarenboven een begena-
digd verteller. De laatste van de drie,
'Straight No Chaiser' (1988) van Char-
lotte Zwerin, is op dezelfde leest ge-
schoeid. Op basis van veertien uur
dokumentair materiaal wordt het werk
van de geniale pianist Thelonious Monk
belicht.

De invloed van de eerste beboppers
op de latere jazz is moeilijk te overschat-
ten. De beste jazz-musici van de jaren
vijftig en zestig, zoals Miles Davis, John
Coltrane en Chet Baker begonnen te
spelen in de bands van Parker, Gillespie
en Monk. Ze namen ook de levensstijl
van hun leermeesters over. Druggebruik
en een cool imago worden dan ook nu
nog geassocieerd met de term jazz. Toen
de trompettist Chet Baker, die in 1952
met Parker aan de westkust van Amerika
toerde, in het midden van de jaren vijftig
naar Europa trok ontstond er een ware

kultus rond zijn persoon. Hij werd het
prototype van de verloren generatie-
jongeren. Dat hij niet zwart was en op
James Dean leek, zal hem daarbij wel
geholpen hebben. Hoe de echte jazzlief-
hebber zich dient te gedragen, is dan ook
te zien in 'Let's get lost' (1988) van Bruce
Weber, een semi-dokumentaire over
Chet Baker die in samenwerking met het
Stuc in Studio 1 vertoond wordt.

Sinds The Beatles in 1964 hun 'A
Hard day's Night' opnamen, schoten de
'alternatieve' muziekfilms als paddestoe-
len uit de grond. Zowel de popfilms als
de jazzfilms die het Stuc deze week
toont, keren zich af van de benadering
van Hollywood. Deze week kan je in
Leuven uitzonderlijk veel van dergelijke
films zien. Naast de films die Politika
samen met Scorpio en DAF vertoont,
kan je nog in het Stuc terecht voor een
film over het werk van Fred Frith. 'Step
across the Border' (1988) van Nicolas
Humbert en Werner Penzel is geen echte
jazzfilm, Frith is geen jazzmuzikant. Hij
speelde als gitarist onder andere bij
Henry Cow en The Residents, twee
groepen die zoveel mogelijk invloeden
in hun muziek doen samenvloeien, van
pop over klassiek tot free-jazz, De film is
echter wel op een even boeiende manier
gemaakt als die over de eerste bebop-
pers. De Hollywood musical lijkt dan
ook door een frisse wind in een vergeet-
hoek gewaaid te worden.

Koen Hendrickx

'Musie on film'

Molotov-cocktaiI
in champagnefles
Film en muziek lijken wel

onafscheidelijk met elkaar
verbonden uitdrukkingsvor-

men. Een popsong zonder klip of
een film zonder soundtrack zijn
tegenwoordig haast onvoorstel-
baar. Die band wordt heel sterk bij
films met muziek als onderwerp.
De Andere Film en Politika stellen
deze week met acht muziekfilms de
verschillende kombinatievormen
van film en rock voor.

de 'terapie' ontdekt hij zijn obsessies als
gevolg van een puriteinse opvoeding. De
hallucinerende reis wordt zo objektief
mogelijk weergegeven. Het resultaat is
een montage van kleuren, lijnen en
vormen, droom-, wens- en herinnerings-
beelden, soms in flitsen van slechts een
vierentwintigste van een sekonde. De
psychedelische American Music Band
zorgen voor passende muziek.

"The Harder They Come" is een pure
reggae-film, en dat niet alleen door de
soundtrack. De hele film brengt een sfeer
van diep protest onder een naïef-vrolijk
ogende bovenlaag. Jimmy Cliff speelt
een plattelands-zanger die het in King-
ston probeert te maken. Daar wordt hij
een ware volksheld door zijn rebelse
houding tegenover de politie. De film is
eigenlijk op twee verhalen gebaseerd. Er
wordt getoond hoe Cliff zijn eigen weg
naar de muzikale top baant, daarbinnen
is het verhaal verwerkt van de eigenlijke
Jamaicaanse volksheld, een zekere Rai-
gan. Die startte vijftien jaar geleden,
verbitterd door de terreur van de politie
tegen de Rastafari-beweging, een wraak-
kampagne. Toen hij uiteindelijk door de
politie werd neergeschoten, kon dat zijn
populariteit slechts.bezegelen. Regisseur
Perry Henzell maakte met een aantal.....___. ..~ .' ' ,'- J-~'~ ". r "'. , ~. ...,.
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Rock wordt soms de muziek van de
zelfbewuste jeugd genoemd. Door de
jaren heen evolueerde samen met hun
leefwereld en mentaliteit ook de rock-
muziek. Het is boeiend te zien hoe
bepaalde filmmakers in hun medium
dezelfde sfeer uitdrukken. Enkele typi-
sche voorbeelden daarvan staan op het
programma.

De oudste in de reeks dateert uit 1967.
"The Trip" sluit perfekt aan bij het nog
steeds heersende imago van de sixties: de
tijd toen 'iedereen' aan de drugs zat. De
film gaat over een regisseur van reklame-
films die LSD neemt om een nieuw en
beter inzicht in zichzelf te krijgen. Door

flash-backs van die eksekutie een indrin-
gend slot. In de Speelfilm Encyklopedie
wordt "The Harder They Come" een
van de belangrijkste kult-mms genoemd.

"The Blank Generation" is een pre-
tentieloze registratie van een aantal
optredens van verschillende voortrek-
kers van de Amerikaanse punk en new
wave. De werkwijze van de cineast sluit
duidelijk aan bij de daarbij horende low
budget-mentaliteit. Gefilmd met een
maaiende Super 8-kamera en opgebla-
zen tot 16 milimeter-proporties zien we
bands als The Ramones, Talking Heads,
Patti Smith Group, Blondie en vele
andere aan het werk. Het bijhorend
geluid loopt niet synchroon, wat erg
vervreemdend is en een heel nieuwe
kijkervaring oplevert, maar evengoed
enerverend kan werken. Een dokument
over de beginperiode van het genre.
Onmiddellijk hierna voorzien de organi-
satoren enkele videoklips van de jonge
Elvis Costello. En alsof dat nog niet
genoeg is, volgt er nog een fuif in
Belgisch Congo.

Futuristisch
Dezelfde mentaliteit van anarchie en

nihilisme komt ook terug in "Jubilee"
van Derek Jarman. Alleen werkt Jar-
man dit idee juist op een vrij barokke
manier uit. Ondersteund door de Britse
punk van o.a. Siouxsie & The Banshees,
Adam & The Ants en Brian Eno toont
de film ons een meedogenloos futuris-
tisch Londen. De organisatoren hebben
het over een film als een molotov-cocktail
in een champagnefles, die in het gezicht
van het publiek wordt geslingerd met de
wanhopige strijdkreet 'no future'.

Neil Young is een van de weinige
oude gloriën uit de flower power die op

Dat de beste muzikanten van de jazz, die
nu beschouwd worden als grote klassie-
ken uit de twintigste-eeuwse muziek,
tijdens hun leven nauwelijks in de
Amerikaanse film terecht konden, hoeft
niet te verbazen. Het filmmedium is
ontstaan op het eind van de negentiende
eeuw, in een periode van hevige raciale
onlusten in Amerika. In 1908 gingen in
Amerika per dag vier miljoen mensen
naar de bioskoop, zodat de film een
machtig propagandamiddel werd. Zwar-
ten werden steevast klicheematig ge-
toond en door blanken gespeeld.

Bing
De eerste grote Hollywoodfilm, Birth

of a Nation (1915), bevatte alle stereo-
tiepe uitbeeldingen van zwarten die toen
de film gepasseerd waren. Erger nog, de
film propageerde de ekstreem racistische
Ku-Klux Klan. De zwarte artiesten die
niet in Hollywood konden meedraaien,
richtten dan ook een alternatief filmcir-
kuit van 'all black films' op. Om aan het
nodige geld te geraken moesten ze echter
bij blanke investeerders aankloppen,
zodat ook de zwarte film onder kontrole
van het blanke Amerika kwam.

De komst van de geluidsfilm veran-
derde niet veel. Een van de eerste in de
reeks was 'The Jazz-singer' (1927),
waarin de blanke AI Jolson de zwarte
hoofdrol speelde. Hoewel het met de
opkomst van de musical voor de hand
lag ook jazz-muziekfilms te maken,
mochten (zwarte) jazzmuzikanten enkel
bijrollen spelen. Zo speelden grootmees-
ters als Duke Ellington, Lionel Hampton
en Count Basie vanaf 1930 in een aantal
musicals voor een blank publiek. Hun
rol bleef beperkt tot goedlachse enter-
tainers, een aloude stereotypische uit-
beelding van de zwarte. Films met
zwarte muzikanten in de hoofdrol wer-
den enkel in het zwarte cirkuit gemaakt.
Ze werden in de stedelijke zwarte
ghetto's getoond voor een homogeen
zwart publiek. Europa hebben ze nooit
bereikt. Toen Hollywood de jazz als een
autentieke kunstvorm begon te erken-
nen, werden blanke jazzfilms gemaakt
die de 'geschiedenis van de jazz' moesten
vertellen. De eerste daarvan, 'Birth of the
Blues' (1941), had Bing Crosby in de
hoofdrol. De films die daarop volgden
draaiden hoofdzakelijk rond de blanke
jazz, met de sentimentele 'Glenn Miller
Story' (1953) als afsluiter.

Pas tegen het einde van de jaren zestig,
na de zwarte emancipatiestrijd en de
memorabele rollen van Sidney Poitier,
kregen zwarten in Amerika volwaardige
filmrollen. Dat resulteerde in 1972 in de
eerste volwaardige jazzfilm, 'Lady sings
the Blues', over Billie Holliday, met
Diana Ross in de hoofdrol. Net als de
latere 'Bird' (1989) over Charlie Parker
vertelt de film echter in de eerste plaats
een tragisch levensverhaal vol drank en
drugs, en komt de muziek slechts op de
tweede plaats.

Bebop
Terwijl in Hollywood films gemaakt

werden over de swing-jazz die de blanke
bands overgenomen hadden,ontstond in
New Vork een nieuwe stijl. In de
"Milton's Club' begonnen drummer
Kenny Clarke, pianist Thelonious Monk
en trompettist Dizzy Gillespie van het
swing-ritme af te stappen. In 1941 trad
Charlie Parker toe tot het gezelschap, en

de ommezwaai naar de punk heeft
kunnen inspelen. Deze overgang wordt
in beeld gebracht in "Rust Never Sleeps",
een koncertfilm die uit twee delen
bestaat. Het eerste, solo-akoestische deel
drukt de kwetsbare idee van 'love, peace
and harmony' uit. Halfweg haalt Young
zijn elektrische gitaar boven, om zich
sterker te voelen. Het koncert gaat dan
verder met de voltallige Crazy Horse-
band. Waar het eerste deel besloten werd
met 'My my, hey hey (out ofthe Blue)',
eindigt de film veelbetekenend met 'Hey
hey, my my (into the Black)'. Naar
verluidt zou deze film als model gediend
hebben voor de veelbesproken 'Stop
Making Sense' -filrn van de Talking
Heads.

De soundtrack van "River's Edge"
hoort thuis in de pure hardcore-punk.
We vermelden namen als Slayer en
Agent Orange, maar u krijgt ook de
reggae van Burning Spear te horen. De
film beschrijft de normloze, onverschil-
lige leefwereld van een groep losgeslagen
jongeren. Het verhaal begint wanneer
een jongeman, zomaar, zijn vriendin
vermoordt. Zijn kameraden reageren
apatisch en besluiten de moord geheim
te houden, om de groep te beschermen.
Opvallend is het gebrek aan 'waarden',
waarbij een argument tot gelijk welke
konklusie kan leiden. Sommige joerna-
listen zouden de cineast verzekerd heb-
ben dat hij het meest nauwkeurige
portret van de jeugdkriminaliteit ge-
schetst zou hebben. De nihilistische,
morbide sfeer herinnert aan het werk
van David Lynch. Die parallel blijkt
overigens niet toevallig. Lynch's vaste
kameraman Frederick Elmes tekende
voor de fotografie van "River's Edge".

Bombastisch
De meest recente film van de reeks is

"House Party", een beeld van de huidige
Amerikaanse zwarte tieners. Het ver-
haal, opzettelijk niet gesitueerd in een of
andere grootstad, vormt de aanleiding
voor een film vol rap- en house-muziek.
Behalve hoofdakteur Christopher Reid
verschijnen ook Paul Anthony en Bow-
legged Lou op het scherm, twee leden
van de bass-funkgroep Full Force.

Afsluiter van de week wordt "Th is is
Spinal Tap", een deugddoende relative-
ring van de rock-myte. Onder het mom
van een "rockumentary" over één van
Engelands luidste bands maakte Rob
Reiner een haarscherpe parodie op het
hele rockgebeuren. Aan de hand van
interviews, archiefbeelden en live-opna-
men wordt de geschiedenis van de
(fiktieve) hardrock-band Spinal Tap
geschetst. De zoektocht naar een origi-
nele naam, de verhalen over mysterieus
gestorven groepsleden (eentje ontplofte
zelfs op het podium), de 'boodschap' van
de muziek, de bombastische shows, ...
alles komt met een flinke dosis Britse
humor aan bod. Een passend besluit.

Pieter Ghijsels



en toneelwereld, maar ook mensen die
niet dadelijk door hun beroepsbezighe-
den bij het gesproken woord betrokken
zijn, kunnen best een goede 'mikrofoon-
stem' hebben en dus in zo'n inleesstudio
nuttig werk verrichten.
De Leuvense inleesstudio van het

Atelier Helen Keiler vzw bevindt zich in
de Brabançonnestraat 44. In principe is
studiomeester Luc Roelant er elke werk-
dag bereikbaar tussen 9.00 en 16.30 u.
Wie in de studio zijn ogen en stem ter
beschikking van niet- en slechtziende
lezers wil stellen, kan er een afspraak
maken voor een kleine stemproef. Ach-
teraf zijn de uren waarop men er iets in
komt lezen en wat men precies voor
komt lezen, af te spreken in overleg met
de studiomeester. Financieel kan je er
niet beter bij varen, maar je kan er je
stem mikrofonisch oefenen, serieus stu-
diowerk doen, en bovendien tal van
mensen aan informatie en kennis helpen,
waar ze omwille van hun handikap
zonder jouw hulp van afgesneden zijn.

Benoit Lannoo

De Leuvense inleesstudio van het Atelier
Helen Keiler bevindt zich in de Braban-
çonnestraat 44. en is elke werkdag
tussen 9.00 en 16.30 u. ook bereikbaar
via'1m' 23.00.36.
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runnen bij de aanmaak van alle soorten
aangepaste informatie ingeschakeld wor-
den. Het printen van braille of drukken
van uitvergrote teksten gebeurt natuur-
lijk zo vaak mogelijk automatisch. Daar-
toe kan bijvoorbeeld laserapparatuur
gebruikt worden, die gewone letters kan
lezen en in braille kan vertalen. Toch
moet een kleine, dringende opdracht
soms nog met een traditionele mechani-
sche braillemachine of via een personal
computer afgewerkt worden. Want het
atelier probeert niet enkel een brede
biblioteek uit te bouwen, maar verzorgt
ook kursussen en kollegenotities voor de
visueel gehandikapten die gewoon on-
derwijs volgen, en is zelfs beschikbáar
voor de onmiddellijke 'diskrete' omzet-
ting van teksten bij privee-aangelegen-
heden (persoonlijke briefwisseling en
zo).
Het is evenwel vooral voor het inlezen

van boeken, kursussen of teksten aller-
hande dat het Atelier Helen Keiler op tal
van ziende vrijwilligers beroep doet.
Daartoe beschikt men over vier inlees-
studio's: in Zellik, in Laken, in Mechelen
én in Leuven. Via die vier studio's
werken voor het ogenblik zowat hon-
derdvijftig vrijwilligers aan het inlezen
van lektuur voor niet- en slechtzienden.
Voor een stuk zijn het mensen uit radio-

weerspiegelen de karakters van deze
vreemde vogels. Een man krast met een
naald in een grammofoonplaat, die zijn
gezicht vervangt. We krijgen flarden van
muziek te horen, die rechtstreeks uit de
groeven opgalmt. Een oude vrouw op
blote platvoeten, schijnbaar zwanger,
wrijft over haar buik. Ze trekt haar kleed
open, iets wit komt te voorschijn en valt
met een klap op de vloer: een reusachtig
ei. De vrouw staart er even naar en sloft
dan terug weg. Van achter een hoek
treedt een man tevoorschijn met houten
blokken bevestigd aan handen en voe-
ten. De manier waarop hij daarmee een
gaand paard nabootst doet onwillekeu-
rig denken aan Monty Python's 'The
Holy Grale'. En zo gaat dit absurdistisch
teater maar voort. Soms stemt het tot
nadenken, soms is het om je ziek te
lachen.

Kantrimiusik. Een vervormde, ver-
draaide versie van een woord dat best
past bij een vervormde versie van de
autentieke muziek. Kagel gaat in deze
'Pastorale für Stimmen und Instrumente'
uit 1975 op zoek naar de vervalste
autenticiteit van vele folkloristische en-
sembles. Muziek uit verschillende land-
streken komen in de kompositie en in de
film aan bod. In deze kollage verwerkt
de auteur de ware, onvervalste geluiden
van het platteland: hanegekraai, koe-
bellen, storm- en bosgeluiden, kerkklok-
ken. En westerngeluiden. De film voegt
aan het muziekstuk pastorale beelden
toe. Ironie, parodie en ernst kunnen hier
moeilijk uil elkaar gerafeld worden.
Kagel geeft zich niet gemakkelijk prijs.
Hoewel hij zich' niet gebonden weet aan
konventies, blijft hij gereserveerd in de
uitdrukking van menselijke em<,>ties.

Mitternachtsstük is een grandioze
omzetting in zwart-wit van vier frag-
menten uit het dagboek van de kompo-
nist Robert Schumann. De sfeer herin-

van een tekst, zeker als je af en toe eens in
je tekst 'terug wil bladeren'. Voor de
gebruikers van de auditieve metode
komen er echter ook steeds meer ver-
schillende voice-processors op de markt:
toestelletjes die tekst via een zoge-
naamde 'digitale' stemmen voor kunnen
lezen, en waarmee het mogelijk is de
tekst in versneld tempo te beluisteren.

Atelier
Het resultaat van die heterogeniteit in

de wereld van de visueel gehandikapten
is dan ook, dat in een gespecialiseerde
biblioteek voor niet- en slechtzienden
materiaal in verschillende 'aanmaak-
vormen' ter beschikking moet staan, en
dat het aanmaken van dat dokumenta-
tiemateriaal in die verschillende vormen
heel wat inspanningen vraagt. Vandaar
wellicht dat de Vlaamse Blindenbiblio-
teek eind 1981 het aspekt 'produktie'
binnen haar werking van haar biblio-
teekfunktie als dusdanig afsplitste en in
een afzonderlijke vzw ondergebracht:
het Atelier Helen Keiler.
Het Atelier had wellicht geen betere

naam mee kunnen krijgen. Helen Keiler
was een Amerikaans meisjes, dat eind
vorige eeuw op anderhalfjarige leeftijd
ten gevolge van een hersenvliesontste-
king blind en doof werd, en bovendien
ook sterk geremd in haar spráakmoge-
lijkheden. Dank zij de ijver en het geduld
van een opvoedster, maar vooral dank
zij haar eigen leergierigheid, wist de
kleine Helen Keiler zich zowel het
vingeralfabet voor doven als het braille-
schrift eigen te maken, en slaagde ze erin
kollege te lopen en uiteindelijk een
universitair diploma te behalen. Daarna
is Helen Keiler, ondanks haar meervou-
dige handikap, de wereld rondgereisd
om overal te bewijzen hoezeer kultuur
en integratie een recht zijn, ook voor
gehandikapten.
Het is precies om dat recht voor de

Vlaamse niet- en slechtzienden verder
gestalte te geven, dat het Atelier Helen
Keiler vzw opgericht werd. Nog steeds is

Ontdek de hedendaags komponist
Mauricio Kagel in zijn films

Helikopters maken
ook muziek

muziekstuk ook een gelijknamige film.
Ook de andere zes films produceerde
Kagel steeds ná zijn komposities. De
muziekfilms van Kagel zijn echter geen
loutere weergave van koncerten. Omge-
keerd zijn de geluidsbanden achteraf niet
zomaar te beschouwen als soundtracks
bij de films. De kombinatie van beeld en
klank leidt veelal tot een rijkere en
intensere ervaring dan bij andere, 'nor-
male' films.

Koffiemolen
Antithèse (19 min) dateert al uit 1966

en is daarmee de oudste van de zeven
'hedendaagse' films. Toen al onderzocht
Kagel de konventionele relatie uitvoer-
der-luisteraar. Op de scène zijn geen
muzikanten zichtbaar en het publiek
wordt zelf uitvoerder. Het muziekstuk is
een vermenging van elektronische klan-
ken (op het podium) en 'öffentliche'
klanken die afkomstig zijn van reakties
(gemopper, fluiten) van de toehoor-
ders.
In Unter Strom filmt Kagel van heel

nabij drie uiterst gekoncentreerde muzi-
kanten die met behulp van banale
elektrische toestellen vreemde, mooie

Ogen voor een ander
er voor de gezichtsgestoorden een schrij-
nend tekort aan informatiebronnen.
Waar in de Vlaamse openbare bibliote-
ken ongeveer veertien boeken per lezer
voorradig zijn, moeten de blinden en
ernstig gezichtsgestoorden het in Vlaan-
deren voor het ogenblik stellen met
ongeveer één boek per twaalf lezers. Het
Atelier probeert "de sociale reklassering
van de minder-validen" - wals in zijn
statuten. vermeld is - echter niet alleen
via de produkten van boeken en teksten
in braille, in grootdruk of in gesproken
vorm te bevorderen. Het probeert die
sociale reklassering ook in huis waar te
maken door zelf, waar mogelijk, niet- en
slechtzienden tewerk te stellen.

Studio
Toch moet er ook op ziende mede-

werkers beroep gedaan worden. Zij
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(foto Leen Van Lindt)

klanken voortbrengen. Een koffiemolen
wordt tegen een gitaarklankkast gehou-
den, of een vel papier tegen een keuken-
robot. De overgang van stil naar luid
wordt bekomen door het verwijderen en
weer dichter brengen van de gitaar of het
papier bij het elektrisch apparaat. Zo
zorgt bijvoorbeeld het bewegen van de
gitaarhals tegen de koffiemolen voor het
effekt van een wegstervend helikopter-
geluid. En dan weet je opeens dat een
helikopter altijd al muziek heeft voort-
gebracht, maar dat je je dit nu pas
tenvolle realiseert. En wie heeft er ooit al
eens intens geluisterd naar de op- en
neergaande beweging van pingpongbal-
letjes in een plastic slang? Kagel brengt
dat zo in beeld dat je buik gaat tintelen
alsof je op een reusachtig kermistuig zit.
De close-up van de kamera en de totale,
haast verstarde verdieping van de muzi-
kant in zijn eksperiment kreëren een
lijfelijke eenheid van het 'instrument' en
de uitvoerder. Doordat Kagel maar één
uitvoerder tegelijk toont, lijkt het in het
begin alsof ze langs elkaar heen musice-
ren. Maar naarmate de film (20 min)
vordert, vloeien geluiden, ritmes en
beelden in elkaar over. De kijker-luiste-
raar - men kan niet zeggen wat hier
primeert: beeld of muziek - gaat zelf deel
uitmaken van een meditatief muzikaal
ritueel.

Groeven
Ter vervanging van de film Sound-

track wordt Repertoire geprogram-
meerd. Op een sober podium van grote
blokkendozen uit houten planken ko-
men allerlei personages aansloffen of
aanrollen. Ze weten niet goed raad met
zichzelf, ze hebben steeds wat aan de
hand. Ze zullen misschien wel eeuwig
door het leven gaan met hun rariteiten.
Elk voert een eigen nummertje op. De
geluiden, afkomstig van de rekwisieten,

nert aan de onwerkelijk-romantische
griezelfilms uit de jaren '30.' Het: dag-
boek wordt zangerig voorgedragen door
een solo-stem. De begeleidende 'stem-
men' en de diepe blaasinstrumenten
klinken spookachtig. Sommige scènes
zijn onvergetelijk, wals de Dood - half
geraamte half mens - die orgel speelt. De
vier fragmenten zijn even verhelderend
als geheimzinnig. De barokke verfilming
en de melancholische toon van voordra-
gen beletten niet, of maken het juist
mogelijk, dat Kagel het geheel met een
relativerend, humoristisch sausje over-
giet. Muziek en beeld vormen een
perfekte eenheid. De houdingen, gelaats-
uitdrukkingen en dekors zijn een mate-
rialisatie van de betoverende klanken.
Kagel is een virtuoos in het opwekken
van synestesie: verschillende van zijn
films zijn de aanleiding tot een konstante
verbinding tussen waarnemingen en
voorstellingen uit verschillende zintuig-
sferen.

Inleesstudio in Leuven

We kunnen het ons moei-
lijk voorstellen: leven
zonder geschreven tek-

sten. Onze kultuur is voor een
groot stuk gebaseerd op het schrift:
voortdurend worden we gedwon-
gen te lezen. En toch zijn er tal van
mensen voor wie precies dat lezen
een moeilijkheid vormt. Niet zo-
zeer omdat ze niet zouden kûnnen
lezen, maar omdat ze de geschre-
ven tekst niet of onvoldoende
kunnen zien. Het aanmaken van
teksten in braille, in 'grootdruk' of
in gesproken vorm is voor niet- en
slechtzienden dan ook een zaak
van kruciaal belang. Een zaak
waarvoor ze op ziende mensen
- vrijwilligers vaak - aangewezen
zijn.
De wereld van niet- en slechtzienden is
bijzonder heterogeen. Want als je niet
voldoende ziet, zijn er verschillende
middelen om aan dat euvel tegemoet te
komen. Mensen die van bij de geboorte
blind of slechtziend zijn of het bijvoor-
beeld op jongere leeftijd worden, krijgen
vaak het braille-schrift aangeleerd. Braille
is geënt op een eenvoudig principe van
zes voelbare puntjes, waarmee bijgevolg
tal van kombinaties denkbaar zijn. Het
vergt evenwel heel wat oefening om zo'n
puntjesschrift te leren lezen. Voor tal van
slechtzienden is het aanleren van braille
echter niet nodig, omdat zij zich met een
leesloepe, met een 'televisie-loepe' of
met uitvergrote letters (de zogenaamde
'grootdruk') kunnen behelpen.
Andere niet- en slechtzienden gooien

het dan weer op het auditieve, en
gebruiken voor alles en nog wat kassettes
en kassetterekorders. Kassettes hebben
het onmiskenbare voordeel dat ze veel
minder plaats innemen dan braille-
boeken, die meestal buitengewoon om-
vangrijk zijn. Een nadeel is echter wel
dat het beluisteren van een tekst meestal
meer tijd in beslag neemt dan het lezen

Tijdens het driedaagse festival
rond hedendaagse koormu-
ziek 'Nieuwe Stemmen', ver-

toont het Stuc zeven kortfilms van
de hedendaagse komponist Mauri-
cio Kagel. Net als in zijn komposi-
ties wil Kagel in zijn films klanken
en apparaten onder kontrole krij-
gen. Op het eerste gezicht lijken
zijn eksperimenten een beetje sim-
pel, maar als de stemmen en
elektronische klanken nog dagen-
lang blijven nazinderen inje hoofd,
besef je hoe geraffineerd Kagel te
werk is gegaan bij zijn muzikale en
filmische opbouw.

Mauricio Kagel is één van de belangrijk-
ste komponisten van hedendaagse mu-
ziek. Het festival, waarmee de afdeling
musikologie van de KU Leuven de
nieuwe koormuziek toegankelijk wil
maken voor een ruim publiek, laat ook
werk horen van Kagel: op het slotkon-
eert, donderdagavond, zal het ensemble
'Die Maulwerker' onder leiding van
dirigent Dieter Schnebel het werk Halle-
lujak vertolken. Kagel maakte van dit

Geraamte
Of men nu van nieuwe muziek houdt

of niet - misschien leert men haar wel
waarderen tijdens het festival -, vast
staat dat deze films de nieuwe muziek
een heel stuk toegankelijker en fascine-
render maken. De kennismaking met de
middelen die Kagel gebruikt om zijn
muziek in te vullen en zijn verbeelding
de vrije loop te laten, kan een aansporing
zijn tot een meer verdiepte beluistering
van de ondergewaardeerde nieuwe en
hedendaagse komponisten.
De films worden vertoond op de

dagen van het festival, en kunnen ook op
aanvraag bekeken worden tussen 10 en
18.00 uur. Op donderdag 28/2 om
13.00 u staat een gratis ekstra voorstel-
ling van 'Hallelujah' op het programma.

Dirk Boeckx
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Derib, Hij-die-strips-tekent, Op het oorlogspad

"lk vertel mijn versie van de
Amerikaanse Geschiedenis"
A I meer dan 25 jaar is de Zwitser Claude de Ribaupierre (46), alias

Derib, aktief als striptekenaar, en in die periode produceerde hij
zowat 50 albums, die zich hoofdzakelijk afspelen in de Far West.

Het bekendst is Derib wellicht van zijn western-reeks rond de trapper
Buddy Longway, maar hij tekent ook een uitstekende kinderstrip over het
indiaantje Yakari. Enkele jaren geleden voegde hij daar Hij-die-
tweemaal-geboren-werd aan toe, een indrukwekkende trilogie over het
leven van een Indiaanse medicijnman. Twee jaar geleden tenslotte startte
Derib met het veelbelovende Red Road, een mini-reeks waarin hij de
problemen van de resterende indianenbevolking in Amerika aankaart.
Zeer typisch voor Derib is het spontane, diep-menselijke karakter van
zijn verhalen. Vorig jaar onderbrak Derib al zijn goed lopende reeksen
om te werken aan een strip rond AIDS-preventie (cfr. kader), wat in feite
prachtig past bij dit beeld van een geëngageerd auteur.

Derib begint zijn stripkarrière op 20-
jarige leeftijd in de Brusselse studio van
Grote Smurf Peyo. Na enkele verhalen
in Robbedoes, publiceert hij in konkur-
rent Kuijje een eerste western-strip, Go
West. Sindsdien heeft hij dit genre niet
meer verlaten.

Derib: «In mijn jeugd heb ik Corentin
bij de Roodhuiden en Golden Creek, de
eerste Jerry Spring, gelezen, en die strips
fascineerden me. Zoals iedereen heb ik
ook indiaantje gespeeld, en later wilde ik
ze tekenen. Ik ben me dan beginnen
dokumenteren, en die interesse is nooit
meer verslapt, integendeel. Ik heb nog
plannen voor 3 albums van Red Raad en
waarschijnlijk 4 van Buddy Longway,
zodat ik ook de volgende 8 jaar nog
western zal tekenen.»
«Eigenlijk was Yakari mijn eerste

grote liefde inzake Indianen in de strip, ik
zat toen nog bij Peyo. Ik wilde dolgraag
eens een strip lezen over zo'n indiaantje,
maar omdat zoiets eigenlijk niet bestond,
heb ik me er zelf aangezet. Als debutant
twijfelde ik echter zo aan mijn kapacitei-
ten als scenarist, dat het personage jaren
is blijven liggen. Tussen 2 afleveringen
van Pythagoras, een andere kinderstrip,
heb ik het figuurtie eens voorgelegd aan
André Jobin, alias Job, mijn scenarist,
en zo is Yakari gestart»
Veto: Schrok de overgang naar Kuifje,
dat een hoofdzakelijk realistische traditie
heeft, u niet af, met uw humoristische
Robbedoes-stijf!

Derib: «Om eerlijk te zijn heb ik steeds
Robbedoes verkozen boven Kuifje, om-
dat de verhalen in Robbedoes meer uit
het hart komen, en ook omdat mijn 2
favoriete tekenaars - Hergé niet te na
gesproken - Franquin en Jijé ervoor
tekenden. Ik verliet Robbedoes niet
graag. Toen was Greg echter hoofdre-
dakteur bij Kuifje. Hij gaf het blad een
nieuwe dynamiek, en dat maakte veel
goed.»
«Go West is een zeer lastige stijloefe-

ning geweest, ik heb er flink wat
moeilijkheden mee gehad. Greg be-
zorgde me enkel de. dialogen, maar
omdat er een hoop hoofdrolspelers in
voorkwamen, betekende dat veel kom-
plekse situaties, zodat ik heksentoeren
moest uithalen om dat fatsoenlijk uit te
beelden. Al bij al een fantastische
leerschool.»
«In zekere zin was Go West een

onecht produkt. Let op, ik stond en sta
nog volledig achter dat album, maar
eigenlijk was ik al in blijde verwachting
van Buddy Longway.»

Veto: Met uw reeks Buddy Longway was
u de eerste die binnen het stripmedium
het gezin centraal stelde en de persona-
ges ook liet verouderen. Was die keuze
van in het begin gepland?
Derib: «Al vanaf mijn prilste stripde-
buut droomde ik ervan een realistische
western te maken, maar bij Robbedoes
liep Jerry Spring reeds, elders had men
Blueberry, enz... Ik heb dus naar een

personage gezocht met andere basisken-
merken dan een cowboy of een soldaat
en geopteerd voor een trapper. Boven-
dien was ik toen nog niet getrouwd, had
een idealistische visie op het huwelijk en
om me in te leven in die toekomst heb ik
besloten dat die trapper zou trouwen.
Dat is perfekt gelukt, want wat later ben
ik zelf gehuwd en sindsdien beleef ik een
even mooie lovestory als die van Buddy
en Chinook»
«Van in het begin wist ik dus dat het

personage zou evolueren en ouder wor-
den. Ik laat hem zijn leven vertellen door
zijn familie, zijn kinderen en de dramati-
sche indianenoorlogen. Ik moet het
enkel nog tekenen»

Dynamiek
Veto: Ook het element 'natuur' is
nadrukkelijk aanwezig in uw werk.
Derib: «Ik zou niet weten waar een
trapper anders thuishoert. Wel leeft
Buddy in het gebied aan de Amerikaans-
Canadese grens, omdat die wat lijkt op
de Valais, het kanton waar ik woon. Veel
van zijn avonturen heb ik getekend in het
gebergte, de scenario's van Buddy werkte
ik uit tijdens bergwandelingen, zodat de
omgeving in die albums direkt geïnspi-
reerd is door de natuur wals ik die toen
beleefde,»
«Verder hou ik zielsveel van dieren,

vooral paarden. Het eerste wat ik ooit
getekend heb, was een paard. Ik rij al 30
jaar paard, zodat ze eigenlijk deel
uitmaken van mijn leven. Meer nog: na
25 jaar in dit beroep beleef ik zelfs steeds
meer plezier aan het tekenen van paar-
den, omdat ik inmiddels technisch meer
onderlegd ben.»

Veto: Uhebt ooit gezegd dat de reeks zou
eindigen met de dood van Buddy. Blijft u
daar nog steeds bij?

Derib: «Dát heb ik nooit gezegd, maar
wel dat er aan de reeks een einde komt.
Buddy kan niet in een album sterven,
omdat hij zijn levensverhaal vertelt.
Meer wil ik daar niet over kwijt (lacht),
om de sfeer van de volgende verhalen
niet te bederven»

'JO'
EEN STRIP ROND DE AIDS-PROBLEMATIEK

Twee jaar geleden stelde een groep
jongeren uit Lausanne stripauteur
Derib voor een stripverhaal te tekenen
rond het AIDS-probleem. Bezorgd
over de snelle uitbreiding van de
ziekte waren ze tot de konstatering
gekomen dat de traditionele preven-
tiekampagnes van de overheid (bro-
chures, affiches) niet erg aansloegen
bij de jeugd. De strip, hétjongerenme-
dium bij uitstek, leek hen de gepaste
manier om tot die jongeren door te
dringen. Derib was wel geïnteres-
seerd, maar wilde niet te hard van
stapel lopen. Door kontakten met
zieke jongeren raakte hij echter zo
onder de indruk dat hij besloot zich
helemaal toe te leggen op dat stripver-
haal, Jo, en de verhalen waaraan hij
bezig was te onderbreken. Met uitzon-
dering van Yakari, dat in Zwitserland
tevens een maandblad is. Tenslotte
kan hij niet van de hemelse dauw
leven, en ook anderen verdienen hun
brood met Yakari.
Met zijn vrouw richtte Derib pre-

cies één jaar geleden de 'Fondation
pour la Vie' op, een vereniging die zich
in eerste instantie tot doel stelt jonge-
ren te informeren over AIDS en
AIDS-preventie. Een eerste objektief
is het gratis aanbieden, begin volgend
schooljaar, van Jo aan alle jongeren
tussen 14 en 20. Met andere woorden:
een oplage van zowat 700.000 eksem-
plaren (kostprijs ongeveer 200 frank
per album, dat 88 pagina's zal tellen)
ofwel meer dan het tienvoud van de

oplage van een doorsnee stripalbum.
Daarvoor is dus véél geld nodig, zodat
het projekt zonder sponsoring uto-
pisch is. Derib gaf het goede voor-
beeld door al zijn auteurs- en afge-
leide rechten af te staan aan de
stichting, en investeerde bovendien
nog eens 100.000 Zwitserse frank in
het projekt. Het voorbije jaar slaagde
Derib erin reeds een aantal officiële
instanties, privee-organisaties en VIP's
voor het initiatief te winnen, zodat de
stichting goede hoop heeft haar doel te
bereiken. Door alle financiële romp-
slomp en het leggen van officiële
kontakten heeft Derib wel vertraging
opgelopen in zijn werkschema. Niette-
min zal Jo wellicht eind mei klaar
zijn.
Deribs engagement bleef ook in het

buitenland niet onopgemerkt. In
Frankrijk sloot men zich aan bij zijn
initiatief en sinds vorige week donder-
dag bestaat ook in België een vzw
'Stichting voor het Leven', met iden-
tieke doelstellingen. De vzw hoopt
voldoende fondsen te vinden om alle
Belgische jongeren tussen 14 en 20 in
september een eksemplaar van Jo aan
te bieden. Dat betekent ongeveer
1.000.000 (één miljoen) albums.
'Jo' staat voor 'Jocelyne', een tiener

die samen met haar vriend Laurent
gekonfronteerd zal worden met het
AIDS-probleem. "Om de diskussie
open te trekken, heb ik het verhaal
doelbewust niet gesitueerd in de zoge-
naamde risikogroepen," aldus Derib,

"omdat om het even welke jongere
risiko's loopt. Onder andere domweg
door een gebrek aan informatie. Mijn
bedoeling is niet te tonen hoe je een
kontraceptivum moet gebruiken, maar
wel een preventie-boodschap over te
brengen. Het album moet dienen om
het ijs te breken en diskussie-elemen-
ten aan te reiken, zodat de jongeren
zich bewust worden van het pro-
bleem. Tegenwoordig leven de men-
sen meer dan ooit in angst, angst voor
anderen, voor oorlog, voor seks, voor
zichzelf... Vandaar ook die taboes."
Jongeren kunnen volgens Derib ner-
gens met hun problemen terecht, en
hij hoopt dat Jo ertoe zal bijdragen dat
ze zich beter bewust worden van
zichzelf.
"Om geloofwaardig te zijn, is au-

tenticiteit in verhaal en tekeningen·
vereist," beweert Derib. "Niet alleen
raadpleeg ik voor Jo voortdurend
specialisten, psychologen, artsen, sero-
positieven, zieken,... maar ik moest
ook mezelf terug in vraag stellen. Dat
ik bijvoorbeeld in plaats van paarden
plots auto's moest tekenen, leek me
allesbehalve evident. Het heeft dan
ook enkele maanden geduurd voor-
aleer ik daar plezier aan kon beleven,
wat voor mij essentieel is om fatsoen-
lijk te kunnen tekenen." (MK)
Wie meer informatie wenst of wil
bijdragen aan het initioJief kan terecht
bij vzw Stichting voor het Leven. rue
de Moustier 11, 5190 Spy ('f8i 071/
78.70.41).

"Na vijfentwintig jaar in dit beroep beleef ik steeds meer plezier aan het tekenen
van paarden, omdat ik inmiddels technisch meer onderlegd ben. "
Veto: U weet dus al wat u in de komende refereer i~ ~aar auten.~ieke gebeu~enis-
verhalen wilt vertellen? sen. Kaplt~~n. Ryan bijvoorbeeld IS. een

verre verwijzuig naar generaal Custer,»
Derib: «Nog niet alles, maar wel de
grote lijnen. Van in het begin wist ik
waar ik met Buddy naartoe wilde. Ik
dacht dat in 10 albums te kunnen, het
zullen er 20 worden»

Jeremie
Veto: De karakters van Kathleen en
Jeremie, Buddy's kinderen, bieden u
nochtans nog veel ekstra mogelijkhe-
den.
Derib: «Dát is een andere zaak. Jeremie
zal moeilijk zijn - om redenen die ik niet
wil toelichten. Kathleen... misschien.
maar ik weet het eigenlijk niet, omdat ik
er niet het minste idee van heb waarmee
ik over 10 jaar zal bezig zijn. Het is wel
niet uitgesloten, want ik heb daarover al
tamelijk precieze ideeën. Voor mij leidt
ze een zeer konkreet leven, zelfs al zou ik
het nooit uittekenen.»~-..' . 'Y"

;f
I

Veto: In het voorlaatste deel van de serie,
'Hooka Hey', gaat het geweld tegen de
Indianen al zo ver dat men zich afvraagt
wat u daarna nog kan vertellen?
Derib: «Helaas zal het geweld tegen de
Indianen nog verder eskaleren, want zo
ziet de Geschiedenis van Amerika er nu
eenmaal uit. Let wel, in Buddy vertel ik
mijn versie van die geschiedenis, door de
belevenissen van een familie. Daarom
ook gebruik ik nergens bestaande na-
men, situeer ik niet in de tijd, maar

Spektakel
Veto: Het valt op dat u sinds Buddy
Longway uw verhalen steeds filmischer
monteert. Zeer typisch is bijvoorbeeld het
plaatsen van de kadertjes in een grote
achtergrondtekening. Streeft u naar zo 'n
effekten?

Derib: «Voor mij betekent stripverhaal
'spektakel'. Elke vernieuwing die men
kan aanbrengen is het testen waard. Jo
bijvoorbeeld is in zekere zin een vrij
banaal verhaal waarin geen spektaku-
laire scènes voorkomen. Om de lezers te
blijven boeien en om mezelf te motive-
ren, tracht ik een zo origineel mogelijke
bladindeling te bedenken. Wat. mij
betreft is alles gepermitteerd zolang het
in funktie van het verhaal gebeurt»
«Het voorbeeld dat u aanhaalt is

inderdaad een zeer 'deribse' vertelwijze
geworden. Met zo'n parallelle montage
probeer ik het verhaal te verduidelijken.
Ik beleef er plezier aan als tekenaar, maar
het publiek ook - dat hoop ik althans -
doordat het eens tekeningen ziet die
anders zijn.»
«Veel hangt wel af van het humeur

van het ogenblik: de zin om iets moois te
maken, zo leuk of origineel mogelijk,
voor mijn eigen plezier en voor dat van
anderen. Maar het heeft niets gefor-
ceerds of kunstmatigs: de inspiratie is er,
of ze is er niet. Ik ben een tekenaar die
het moet hebben van het spontane,
zoniet funktioneer ik niet. Voor de
verhalen van Buddy schrijf ik zelfs geen
scenario, alles zit in mijn hoofd. De rest
is een kwestie van vakmanschap,»

Veto: Is voor u het visuele aspekt dan het
belangrijkste?
Derib: «Het visuele is essentieel, maar
het verhaal nog meer: het visuele moet in
funktie staan van het verhaal. De
dialogen zijn minder belangrijk, en ik
plaats alleen de strikt noodzakelijke.
Door de aard van de reeks en de lokatie
komen in Buddy soms passages voor van
verscheidene pagina's zonder tekst.»

Veto: Evolueert men nog op het techni-
sche vlak na 25 jaar?
Derib: «Toch wel. Voor Jo ben ik van
techniek veranderd, en ik denk dat ik nu
beter teken dan voorheen. Ik werk nu
meer in een 'klare lijn', maar dan
realistisch, omdat ik zo estetischer kan
werken»

Michel Kempeneers



Homoseksualiteit en huwelijk

Roze wil sein
op groen
De jongste jaren meenden sommigen het huwelijk als rage te

herontdekken. Trouwen zou niet meer als een anakronisme
beschouwd worden en de periode van algemeen entoesiasme

voor de LAT-relatie zou voorbij zijn. Echt uitsluitsel is daarover niet
gegeven, maar het is wel zo dat de diskussie over het huwelijk
tegenwoordig in een heel andere dan de traditionele kontekst wordt
gevoerd. De problematiek van de homo-huwelijken brengt voor het eerst
sinds jaren het debat rond de emancipatie van lesbiennes en
homoseksuelen weer in de aktualiteit In het kader van de veertiendaagse
rond 'Relatievorming en seksualiteit' zal prof. Harry Willekens van de
KU Tilburg op woensdag 27 februari een lezing houden over 'homofilie
en huwelijk'. De voordracht wordt georganiseerd in samenwerking met
'De roze drempel'. .
Tegen een huwelijk tussen homoseksue-
len zijn vele mensen gekant: homosek-
sualiteit op zich is in onze kontreien nog
steeds niet aanvaard, laat staan een
homo-huwelijk. Toch gaat de seksuele
voorkeur van I op 20 mensen uit naar
iemand van het eigen geslacht. Door een
gebrek aan begrip bevindt de homo-
seksueel zich in een kwetsbare positie.
Op school, aan de unief of op het werk
worden homo's vaak niet geaksepteerd
en krijgen ze af te rekenen met gerichte
opmerkingen of pesterijen. Een homo
die weet of vermoedt dat zijn omgeving
afwijzend zal reageren zal zich naar best
vermogen proberen te schikken en zijn
seksuele voorkeur voor zich houden om
toch 'normaal' te kunnen funktioneren.
Een ruimdenkende opstelling van zowel
de homo als van zijn omgeving is nodig
voor de emancipatie van homoseksuali-
teit. Volgens homo- en lesbiennecentra is
angst de grootste drempel die hierbij
moet overwonnen worden.

Op politiek vlak ligt de kwestie
gevoelig; een partij is er niet op uit een

specifiek homobeleid te voeren. Daar-
mee skoort ze niet bij een ruim publiek.
Toch zit niet iedereen stil. Gemeen-
schapsminister van Binnenlandse Zaken
Luc Vandenbossche (SP) heeft vorig jaar
zijn anti-diskriminatiewet ingediend.
Deze heeft echter in de praktijk nog geen
vruchten afgeworpen en is nog steeds in
beraad. Agalev stelt zich eveneens open;
verder zijn er nog de gunstige niet
partijgebonden uitspraken van politici
uit diverse partijen.

Uit een studie van socioloog John
Vincke (RUG) is gebleken dat één derde
van de homo's samenwoont met een
vaste vriend. De partners voelen zich er
goed bij, en voorspellen meestal dat ze
voor altijd bij elkaar zullen blijven. Een
kwart van de Vlaamse homo's is al meer
dan vijf jaar samen met dezelfde partner,
acht percent langer dan tien jaar. Een
koppel dat al lange tijd samenleeft, kan
behoefte hebben aan een sociale gelijk-
stelling met heteroseksuele koppels. Vaak
streeft men daarbij naar een huwelijk of
een gelijkaardige situatie, dit om ver-

scheidene redenen.

Inzegening
Een huwelijk is een band tussen twee

personen van verschillend geslacht. Zo
staat het niet ekspliciet in het Burgerlijk
Wetboek, maar in de Belgische Recht-
spraak redeneert men w~ dat dit zo
hoort te zijn. Wetten zijn gebaseerd op
gewoonten en veranderen naargelang de
gewoonten veranderen. Een wettelijk
huwelijk is voor homoseksuelen dus nog
niet mogelijk. Formeel is hierdoor een
kerkelijk huwelijk ook uitgesloten, om-
dat men eerst voor een ambtenaar van de
burgerlijke stand moet trouwen. Veel
homoseksuelen zoeken naar een 'surro-
gaat' voor het huwelijk: de inzegening.
Dominee Frank Marivoet, radiopastoor
van de Protestantse Omroep - iedere
maandag te horen op BRT 1 - zegent
koppels in. Katolieke priesters kunnen
dit echter net zo goed doen, als zij hiertoe
bereid zijn.
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instituten homo-onvriendelijk zijn. Veel
mensen die met pastoraal werk bezig zijn
leggen in de praktijk meer soepelheid
aan de dag. Dit is wel zeer verscheiden
en vaak afhankelijk van de openheid van
de parochie. Ook binnen de Kerk schijnt
men vaak de overweging te maken dat
men nu eenmaal niet alle homoseksuele
priesters of zusters kan buitenschoppen.
Dixit Dominee Marivoet.

Een inzegening biedt weliswaar niet
de juridische voordelen van een huwe-
lijk. Dat zijn vooral de samenwonings-
plicht en de wederzijdse onderhouds-
plicht. Met het oog hierop, zoeken
sommige organisaties naar een kopie van
het huwelijk. Zo'n kopie zou bij veel
homoseksuelen aanslaan. Eenjuridische
gelijkschakeling zou sociale aanvaarding
in de hand kunnen werken. Wat tegen-
woordig nog gebeurt is een 'partner-
registratie' bij de notaris, om bij de dood
van één van beiden niet in een zwart gat
te belanden. Zo wordt testamentair
vastgelegd dat de overgeblevene het
vruchtgebruik van de roerende goederen
krijgt en dat dat niet rechtstreeks naar de
familie van de overledene gaat. Daaren-
boven kan hij de inboedel dan ook niet
verkopen. Ook samenwonende hetero-
seksuele koppels maken vaak gebruik
van deze optie, omdat zij meer zekerheid
biedt voor hun toekomst.

Je lief of je karrière

Emancipatie een mannenzaak

De laatste tijd lijkt een nieuwe visie over
vrouwenemancipatie opgang te maken.
Een vroegere visie leunde aan bij de
stelling van Simonne De Beauvoir dat )e
niet als vrouw geboren wordt, maar
vrouw gemaakt wordt'. Een specifieke
vrouwelijke aard of specifieke vrouwe-
lijke taken waren er volgens haar niet.
Ook het moederinstinkt of andere myten
over vrouwen vonden in haar ogen geen
genade. De vrouw werd, afgezien van
biologische verschillen, als gelijke be-
schouwd van de man. Zo zou het toch
moeten zijn.

Tekstiel
De visie dat de vrouw op alle gebied

de gelijke moet zijn of trachten te
worden, wordt op dit moment genuan-
ceerd. Meer en meer wordt benadrukt
dat de vrouw. ook haar specifieke
eigenheid heeft. Er moet daarom ge-
streefd worden naar gelijkwaardigheid,
zonder dat de vrouw de absolute gelijke
wordt van de man. En zonder bijvoor-
beeld als vrouw de 'mannenwereld' als

het te verwezenlijken ideaal te beschou- schap zouden stoppen met lesgeven.
wen, Zo'n toestanden behoren inmiddels tot

Een van de belangrijkste terreinen het verleden.
waarop vrouwen nog steeds naar gelijk-
waardigheid streven, is de arbeidsmarkt. Nog" maar weirug jonge vrouwen
Steeds meer vrouwen werken tegen- werken dan ook eksklusief als huis-
woordig buitenshuis. Het stadium dat
men gedwongen was te kiezen tussen
werken buitenshuis of trouwen is defini-
tief voorbij. Tot het begin van de jaren
zestig dienden bijvoorbeeld in de meeste
katolieke scholen vrouwelijke leerkrach-
ten een soort kontrakt te tekenen, waarin
gestipuleerd werd dat zij bij zwanger-

vrouw. Van de 'enkel-maar-huisvrouwen'
is 54 procent ouder dan 45 jaar. Het
tweeverdienersgezin is in de huidige
samenleving blijkbaar norm geworden.
Dit heeft een aantal positieve gevolgen
voor de vrouw. Zij blijft door haar
positie op de arbeidsmarkt financieel
onafhankelijk. Bovendien krijgt zij de

Vrouwendiskriminatie uit de tijd? In Filip Martens (kabinetschef Johan
principe wel, ja. In de praktijk worden Sauwens, ex-KVHV-preses): ''Toch
we nog vaak gekonfronteerd met - ~ wil ik een lans breken voor jeugdbewe-
laten we het 'niet helemaal vrouw- gingen waar jongens en meisjes ge-
vriendelijkheid' noemen. Een toeval- scheiden zijn. Je moet dat niet seksis-
lige greep uit een dagdagelijks tijd- tisch interpreteren, maar jongens on-
schriftenrek zegt het nogs steeds, zij het dereen, dat is iets anders dan jongens
niet altijd met evenveel woorden: er en meisjes samen. Dat zijn andere
zijn mannen, en er zijn vrouwen. - gevoeligheden. Daarbij, de hele ge-

l Rathé ( I kr taris Be- schiedenis is toch een mannenzaak
. a gemeen se et"

kaert nv): "Wat ik vooral betreur, en gewees .
laat dit vandaag de enige wanklank
zijn, is dat er slechts één vrouwelijke
gepromoveerde in deze eerste sessie
zat. Het troost nnij anderzijds dat het,
toevallig of niet, een Bekaert-kaderlid
was. Ook daar skoren wij dus goed."
(Akademische Tijdingen, 16/101
1989)

Charles Rens (oudste student van
Leuven): "De vrouw heeft de rechten
van de man, zeggen ze, maar ze heeft
verdomme ook haar plichten. Ik heb
eerbied voor vrouwen die vrouw zijn,
voor vrouwen in hun huis. Kadhafi en
Napoleon hebben gezegd: de sterkte
van nnijn leger gaat langs de maag van
nnijn soldaten. Als een vrouw haar
plichten tegenover haar man en haar
kind doet, dan zouden wij toch veel
minder moeilijkheden hebben, of
niet?"

Jean-Charles de Hemptinne (jonker,
'kaderlid bij een grote ondernenning):
"Soort zoekt soort. Een boer wil toch
ook liever dat zijn zoon met een

- .
(foto Hielke Grootendorst)

Dominee Marivoet noemt het liever
een 'biddend samenzijn', omdat inzege-
ning voor hem een magisch karakter
heeft. Een inzegening vindt plaats in
besloten kring. Men geeft er uiting aan
zijn liefde voor elkaar, net zoals bij een
kerkelijk huwelijk. Net als heterokoppels
hebben homo's eerst een gesprek met de
pastoor of de inzegenaar over hun
motivatie. Hoewel dit gesprek binnen de
katolieke gemeenschap vaak afgehan-
deld wordt als een noodzakelijke forma-
liteit, is het bij de inzegening vrij
diepgaand. Na het eerste gesprek ver-
dwijnt de helft van de aanvragen in de
prullenmand.

De manier waarop de inzegening
gebeurt verschilt van koppel tot koppel
en hangt af van de individuele inbreng.
Plaats of moment is variabel. Het kan net
zo goed in een kerk als in een feestzaal
plaatsvinden. Officieel aanvaardt de
Kerk deze inzegeningen niet. De Kerk
als instituut verwerpt trouwens a priori
homoseksualiteit, net zoals vele andere

In Nederland staat men heel wat
verder om emancipatie van homosek-
suelen te bewerkstelligen. Men zoekt
ijverig naar mogelijkheden om de wet te
omzeilen en dus toch te kunnen trou-
wen. Daar staat immers ook niet ekspli-
ciet in de wet dat een huwelijk uit
personen van een verschillend geslacht
moet bestaan, Denemarken voert het
meeste progressieve beleid op dit vlak:
sinds mei 1989 kunnen homoseksuelen
er officieel trouwen. En sinds 14 februari
1991 kunnen in San Francisco (USA),
de 'homohoofdstad van de wereld', alle
lesbische en homo-paren zich officieel
laten registreren als samenwonende
huishoudelijke partners.

Leen Eelen

Inhet kader van de veertien-
daagse rond 'Relatievorming
en Seksualiteit' organiseerde de

werkgroep Preventie van Studen-
tenvoorzieningen een aantal aktivi-
teiten. Volgende week worden on-
der andere voordrachten rond 'hu-
welijk en homofilie' en 'het vermo-
gen tot lietbebben' gepland. Vorige
week was er een debat met als
tema 'Je lief of je karrière?'. Of
zoals het in Palfijn, het kringblad
van de studenten Geneeskunde in
januari '90 gesteld werd: "Moet de
opvoeding van de kinderen dan
wijken voor de materiële ambitie
van de vrouw?"

maatschappelijk vlak te ontplooien.
De situatie is echter op verschillende

vlakken niet zo rooskleurig. Op de
arbeidsmarkt hebben werkende vrou-
wen nog steeds een achterstand op hun
mannelijke kollega's: ze werken in de
minst gunstige sektoren (tekstiel, ho-
reka ...), genieten de nninst gunstige ar-
beidsvoorwaarden en de werkloosheid
onder vrouwen is groter. Vrouwen
verdienen voor hetzelfde werk minder
dan mannen. Dit verschil neemt zelfs
toe, ook al bestaat er in verschillende
landen een wetgeving die zo'n diskre-
pantie verbiedt. In België verdient een
vrouw bijvoorbeeld tussen de 70% en
80% van wat een man voor dezelfde job
krijgt. Deze cijfers gelden voor de meeste
ons omringende landen, Zwitserland en
Groot-Brittannië uitgezonderd. Daar ver-
dienen vrouwen gemiddeld slechts 60%
tot 70% van het loon van hun mannelijke
kollega's.

DE MANNEN DIE DE GAS DOEN BRAN'NEN

Roger Dillemans (rektor KU Leu-
ven): "Hersenvlucht, dat is de jonge
ingenieur die ik vorige week ontving
(...) Wij wisselen onze adressen uit, en
keep in touch, just in case, dat wil dan
zeggen: wanneer de zon niet meer zou
schijnen in Californië of mevrouw veel
heimwee of veel kinderen zou krijgen"
(Zij die blijven, 1987)

boerendochter trouwt. Het is een soort
levensverzekering: een huwelijk tussen
mensen die weinig gemeenschappelijk"
hebben, maakt minder kansen. Maar
er wordt nog maar zelden schandaal
gemaakt over iemand die trouwt met
een meisje van de universiteit. ( ...) De
meesten hechten erg aan het kristelijke
gedachtengoed: geen seks voor het
huwelijk, veel kinderen, de meer klas-
sieke rolpatronen." (Knack, 11112/90)
Herman Van Veen: "Mijn vrouw
heeft niets in te brengen. Behalve dan
nnijn zelfvertrouwen."
Leviticus, 15,19-21: "Wanneer een
vrouw een vloeiing heeft en het is de
bloeding van haar menstruatie, dan is
zij zeven dagen onrein. Ieder die haar
aanraakt, is tot de avond onrein ..Alles •
waarop zij tijdens haar onreinheid
slaapt, wordt onrein, alles waarop zij
zit, eveneens. Ieder die haar bed
aanraakt, moet zijn kleren wassen en
een bad nemen, hij is tot de avond
onrein."
Herman Van Rompuy: (voorzitter
CVP) "De kristelijke intellektueel is
een vrij man." (Het Christendom Een
moderne gedachte, 1990) ,(WP)

Ook op gezinsvlak kunnen er span-
ningen optreden. De kombinatie 'gezin
en arbeid' lijkt problematisch voor
vrouwen: in de praktijk komen de
huishoudelijke taken vooral op de schou-
ders van de vrouw. Wanneer, volgens de
internationale atlas 'Vrouwen in de
wereld', de tijdsverdeling tussen mannen
en vrouwen in loondienst vergeleken
wordt, blijkt dat per 1()() uren dat een
vrouw aan huishoudelijke taken be-
steedt, haar mannelijke partner hieraan
slechts 32 uren spendee'rt. Op 1()() uur
vrijetijdsbesteding voor de vrouw, geniet
een werkende man in België 140 uur van
het dolce far niente. De verzorging van
de kinderen vormt het grootste deel van
het huishoudelijk werk van de vrouw.
Een degelijke uitbouw van voorzienin-
gen voor kinderopvang is slechts in
enkele landen gerealiseerd. België is
hierin één van de betere landen. Kinder-
opvang gebeurt vooral via crèches en
onthaalmoeders. Het meest vooruit-
strevend inzake kinderopvang zijn de
Skandinavische landen. In Zweden ver-
blijft dan ook 37% van de kinderen voor
hun schoolleeftijd in een kinderdagver-
blijf. In Noorwegen bedroeg dit aantal
30%.

Huishouden
Het uitbouwen van een volwaardige

beroepsloopbaan door beide partners en
het tegelijk .stichten van een gezin is
omzeggens onmogelijk. Vandaar dat,
niet in het nninst van vakbondszijde,
stemmen opgaan om de arbeidsomstan-
digheden aan de noden van het gezin aan
te passen, en niet omgekeerd. Meer en.
meer wordt er dan ook gepleit voor het
invoeren van de 32-urenweek.

Misschien zou er nog meer in die
richting gewerkt worden, indien er meer
dan de huidige 4% van de vakbondsver-
tegenwoordigers/ sters waren. Of wan-
neer meer dan tussen de 10% en 20%
vrouwen in de Belgische regering erover
zouden kunnen beslissen, of meer dan de
6% à 10% parlementsleden vrouwen
zouden zijn. Of wanneer de nieuwe
baby's van het huis Saksen-Coburg die
geen piemeltie hebben, ook volwaardig
aan de familybusiness mogen participe-
ren.

Ria Vandermaesen
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Een hele week vrede interventie zullen de inferioriteitsgevoe-
lens van de Arabieren tegenover het
Westen toenemen en meteen ook het
Arabisch nationalisme. Anderzijds zul-
len in het Westen de gevoelens tegenover
de Islam er ook niet op verbeteren. Het
vooroordeel dat alle Moslims funda-
mentalisten zouden zijn is weer erg in
trek. In deze kontekst krijgt het kollo-
kwium over de (in)tolerantie van levens-
beschouwingen een ekstra dimensie. Op
deze studiedag en in een panelgesprek

Naast de organisatie van de vredes- . 's avonds zal de problematiek van into-
week profileert het LUV zich als blijvend lerantie en verdraagzaamheid tussen de
forum voor diskussie, reflektie en over- godsdiensten en andere levensbeschou-
leg inzake vredesproblemen. Vanuit deze wingen ekstra in de verf worden gezet.
optiek worden "er door het LUV gedu- Zowel een vrijzinnige. humanist (Leo
rende het hele akademiejaar seminaries Apostel, RUG), een Jood (Rabbijn
georganiseerd voor alle belangstellen- Sopetendorp, behorende tot de strekking
den, dit jaar over de Golfkwestie. van de Liberale Joden, gekertmerkt door
Destijds vatte het LUV het idee op om een open houding tegenover andere
binnen elke fakulteit een centrum op te levensbeschouwingen); een Islamiet (prof
richten dat zich binnen haar vakgebied -hl. Arkoun, Sorbonne) en een Kristen
permanent zou bezighouden met vredes- (prof Jef Van Gerven, Ufsia) zullen het
problemen. Op de Werkgroep Vredes- tema van de verdraagzaamheid vanuit
pedagogiek en het Centrum voor Vre- hun eigen godsdienst of levensbeschou-
desteologie na kende het opzet nergens wing belichten. In feite zou het kollo-
doorgang. Het is niet toevallig dat aan kwium dus zelf al een eerste poging
deze fakulteiten twee voortrekkers van kunnen zijn om die tolerantie waar te
de vredesaktie doceren: Walter Leirmari maken»
en Roger Burggraeve. Intussen is het
Centrum voor Vredesteologie gaan
funktioneren als een soort uithangbord
naar de media toe en andere vredesorga-
nisaties zoals het VAKA en Pax
Christi.

Dat de vredesweek voernamelijk de
bedoeling heeft om op wetenschappe-
lijke wijze over een aantal facetten van
vrede na te denken wil nog niet zeggen

Zijn gelovigen van nature
intolerant l
Sedert 1982 bestaat aan onze universiteit de gewoonte om een

vredesdag te organiseren. Inmiddels is dit evenement ~tgegroeid
tot een heuse vredesweek. Dit jaar is men aan de negende uitgave

toe. Naar aanleiding van de vredesdag wordt door het Centrum 'voor
Vredesteologie van de fakulteit der Godgeleerdheid een kollokwium
georganiseerd in samenwerking met Pax Christi. Onder meer door de
recente gebeurtenissen in de Golf zal het dit jaar gaan over de
(in)tolerantie van levensbeschouwingen. Over oorlog, vrede en
verdraagzaamheid had Veto een gesprek met Johan De Tavernier en Luc
Anckaert, beiden werkzaam op het Centrum voor Vredesteologie.

De programmatie van de vredesweek
rust grotendeels op de schouders van het
Leuvens Universitair Vredesforum
(WV), een overkoepelende organisatie
van iedereen aan de KUL die zich met de
vredesproblematiek bezighoudt. Het be-
staat voornamelijk uit mensen van
Sociale Pedagogie en uit het Centrum
voor Vredesteologie. Voorts onderhoudt
het LUV banden met voorzitter Reych-
Ier van het Centrum voor Vredesonder-
zoek van Politieke Wetenschappen die
zich voornamelijk richt op de strategi-
sche kant van de vrede. Ook de studen-
ten worden bij de organisatie van de
vredesweek betrokken. Zoals elk jaar
werden alle fakulteiten aangeschreven
om binnen het kader van de vredesweek
een aktiviteit op touw te zetten die door
het LUV zou gesteund en geafficheerd
worden. De bedoeling was om vanuit de
kringen een ondersteunende werkgroep
op te richten die de affiche zou program-
meren en de bestaande initiatieven zou
bundelen. Helaas is er dit jaar geen
enkele respons gekomen op dit schrijven.
Nochtans is het onder impuls van de
studenten dat een tiental jaren geleden
de vredesdag is ontstaan.

wereld in de belangstelling stond. Sinds-
dien hebben we onze interesse moeten
verschuiven van het makro-etische nivo
naar het kleinschalige nivo toe. We
hebben toen avonden georganiseerd
rond vooroordelen van Walen en Vla-
mingen tegenover elkaar, avonden over
racisme enzovoort. Nu met de Golfoor-
log zijn we natuurlijk weer volop bezig
met het denken over toelaatbaarheid van
oorlog. We zitten dus met een schaal-
verkleining wat wil zeggen dat de
belangstelling voor vredeszaken zich
dichter bij huis situeert, en met een
tèmaverschuiving.»

Boekentas

Anckaert: "Tien jaar geleden is er vanuit
de, studenten de vraag gekomen om
gedurende één dag aan de universiteit
aandacht te besteden aan de vrede. Dit
initiatief kreeg gestalte doordat er op die
dag aan elke fakulteit les werd gegeven
over een deelaspekt van vrede vanuit het
eigen vakgebied.' In Filosofie bijvoor-
beeld werd de traditie van de 'Recht-
vaardige Oorlog' behandeld. Dit initia-
tief van vervangende lessen is dan stilaan
uitgegroeid tot grotere initiatieven zoals
de organisatie van een kollokwium.»

Veto: Is het doordat de kernraketten in
mindere mate in de belangstelling staan
dat ook de belangstelling voor zo'n
vredesdag afneemt?

De Tavernier: (voormalig sekretaris
van het LUV) «In de jaren '84-'85 was
het inderdaad niet erg moeilijk om
mensen voor de vredesproblematiek
wakker te krijgen omdat de raketten-
kwestie ook binnen de
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dat de politieke kant van de Golfkwestie
naar de achtergrond wordt verschoven,
Het eerste luik van de vredesweek is
helemaal op de Golfoorlog toegespitst.
Het voorziet namelijk een debat over de
vredesbeweging en de Golf tussen oud-
senator Declercq, PLO-leider Armali en
Reychler, voorzitter van het Centrum
voor Vredesonderzoek. Daarmee is dui-
delijk dat het die avond zal gaan over de
Palestijnse zaak en de konsekwenties van
het Iraaks-Amerikaanse' konflikt voor
het Palestijnse volk.

De Tavernier: «Ook indien er een
vredelievende oplossing zou komen in
het konflikt tussen Irak en de Verenigde
Staten zal de Palestijnse kwestie 'han-
gende blijven en desnoods opnieuw
aanleiding geven tot wapengeweld. Het
minste wat wij uit etische hoek kunnen
verlangen is dat er een minimaal gesprek
moet komen tussen de betrokken par-
tijen.»

Naast de Palestijnse kwestie duikt er
door de Golfoorlog nog een ander
-probleem op. Door de Amerikaanse

Veto: In verband met de Golfoorlog
wordt het begrip 'Rechtvaardige oorlog'
weer veelvuldig in de mond genomen.
Aan welke kriteria moet een oorlog dan
voldoen om rechtvaardig genoemd te
kunnen worden?

De Tavernier: «Het begrip rechtvaar-
dige oorlog heeft nooit de bedoeling
gehad om een oorlog te rechtvaardigen,
wel om in een oorlog de minimale eis
'Gij zult niet doden' en het kristelijk
principe van naastenliefde zoveel moge-
lijk te kunnen respekteren. Een eerste
kriterium om een oorlog rechtvaardig te
kunnen noemen is dat het moet gaan om
een rechtvaardige zaak. De soevereini-
teit van Koeweit is geschonden. Dat is
een onrecht, dus Koeweit verdedigen is
een rechtvaardige zaak. Dat wil nog niet
zeggen dat het doel de middelen heiligt,
dus dat het gebruik van geweld legitiem
is. Niettegenstaande de UNO-resolutie
die het gebruik van alle middelen
toelaat, betwisten wij dat de UNO
daarmee ook het bevel tot oorlogvoeren
heeft gegeven.»

«Vervolgens moet de intentie van een
oorlog rechtvaardig zijn. In dit geval
moet het herstel van de soevereiniteit
van Koeweit worden beoogd en niet de
val van het Iraakse regime, wat duidelijk
wel de bedoeling is van de Amerikanen.
De Amerikanen zijn overduidelijk uit op
een vergeldingsoorlog. Bovendien moet
de oorlog het ultieme middel zijn,
wanneer alle andere middelen om een
konflikt op te lossen zijn uitgeput.
Volgens ons heeft het embargo niet
voldoende tijd gekregen om te kunnen
funktioneren. Een laatste kriterium is de
proportionaliteit. Men moet er steeds
voor zorgen dat men geen proportioneel
groter kwaad veroorzaakt, wat met deze
oorlog wel het geval is. De anti-Westerse
gevoelens van de Arabieren nemen toe
en ook de anti-Arabische gevoelens van
de Westerlingen. De teorie van de
rechtvaardige oorlog probeert het ge-
weld tot een minimum te herleiden
uitgaande van de eis 'Gij zult niet doden',
maar dan niet naïef in de zin van een
absoluut pacifisme. Dan worden er
immers onrechtvaardigheden toegedekt.»

Revolutionair
Veto: Dus in feite heeft iedereen de
'etische plicht' om zichzelf en zijn naaste
te verdedigen. Was het uit etische
gedrevenheid dat Bush besloot Koeweit
te ontzetten?

De Tavernier: «Het recht op zelfverde-
diging en op verdediging van anderen
kan je niet uitschakelen. Het is een
kwestie van "elementaire rechtvaardig-
heid en volgens mij is het niets anders
dan nadenken over revolutie. In die zin
zijn de kriteria van een rechtvaardige
oorlog perfekt toepasbaar op revolutio-
naire aktiviteiten zoals die in Latijns-
Amerika bijvoorbeeld. Maar over de
etische gedrevenheid van Bush stellen
wij ons vragen. Waar wij ons het meest
aan ergeren is dat hij de naam van God
gebruikt om zijn oorlog goed te praten.
Maar de kracht van een godsdienst
bestaat er ook voor een groot stuk in dat
zij mensen mobiliseert door dingen te
legitimeren. De naam van God gebrui-
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ken ter legitimering van geweld kan niet.
Die tendens bestaat ook binnen de
Islam. Met het op gang brengen van een
interreligieuze dialoog hebben wij de
bedoeling om de meer humane interpre-
tatie van de Koran, die de grootste
strekking vormt binnen de Islam, be-
kend te maken»

Veto: Hoe komt het dat godsdiensten
zoals het Jodendom, het Kristendom en
de Islam die toch allen een zeer humane
visie op de mensheid hanteren en een
grotere rechtvaardigheid prediken uit-
monden in een zeer grote intolerantie
tegenover elkaar?

Anckaert: "Elke monoteïstische gods-
dienst kent in zijn geschiedenis momen-
ten van tolerantie afgewisseld met mo-
menten van intolerantie. Dat heeft te
rnaken met de opvatting die dergelijke
godsdiensten hanteren over rechtvaar-
digheid, waarbij men zijn eigen gods-
dienst naar voren schuift als de eksklu-
sieve waarheid. In dat eksklusiviteits-
denken ligt juist het probleem. Er kan
geen wereldvrede bestaan zonder gods-
dienstvrede. Vandaar de nood aan een
interreligieuze dialoog.»

Geest

Veto: In hoeverre kon je als moralist het .
politieke discours over de Golfkwestie
beïnvloeden?

De Tavernier: "Op buitenlands vlak
zijn we in diskussie getreden met een van
de belangrijkste raadgevers aan presi-
dent Bush. Op dergelijkë momenten kan
je minstens al een etische stellingname
duidelijk maken en een diskussie open-
trekken. Daarnaast hebben we heel wat
belangstelling gekregen in de media en ik
kan mij niet van de indruk ontdoen dat
dat toch zijn weerslag heeft gehad op de
politieke stellingname van België. De
Belgen hebben in heel het debat een
gematigde houding aangenomen. Onze
inbreng kan ervoor zorgen dat men niet
gaat doen alsof zijn neus bloedt»

Veto: Heeft hel kerkelijk leergezag al
een specifiek standpunt ingenomen over
de Golfoorlog?

De Tavernier: «Toch wel, maar de
stellingname van de Kerk geraakt moei-
lijk bekend, men besteedt er weinig
aandacht aan in de media. Het Vatikaan
heeft vorige donderdag nog gezegd dat
het vredesvoorstel van Moskou ten allen
prijze moest worden gesteund. Boven-
dien hebben dertig bisschoppen uit de
Verenigde Staten in een open brief aan
Bush, die in verschillende kranten is
gepubliceerd, duidelijk gemaakt waar-
om dit geen rechtvaardige oorlog is.»

Veto: Zijn er plannen om de interreli-
gieuze dialoog op één of andere manier
verder te zetten of blijft het enkel bij dit
ene kollokwium?

Anckaert: "We zijn al een jaar of drie
bezig met het op gang brengen van zo'n
dialoog. In een kwasi homogeen kato-
liek Vlaanderen is dat geen gemakkelijke
zaak. De mensen van andere godsdien-

. sten zijn hier in eén grote minderheid.
Daardoor wordt het nog moeilijker om
mensen te vinden die bereid zijn om te
komen praten over de relativiteit van
hun godsdienst.»

Krista De Mey



Veto, jaargang 17 nr. 21 dd. 25 februari '91 11

ZOEKERTJES
• Gezocht: knapperd; Kenmerken: litteken,
bruine leren jas, flanellen hemd, jeansbroek;
Gewenst: afspraak; Waar: stadhuis; Wan-
neer: volgende gemeenteraadszitting. Een
(knappe) blondine.
• For sale: portable PC with MS-Word 5.0
and WP 5.0, 38.000 fr. ~ 016/20.12.70,
Schrijnmakersstr. 18. A.Salgado
• Vieze, vuile Mark heeft eindelijk een wijf
gevonden. Het is hem gegund.
• Te koop: Divan (3-zit), omvorm baar tot
dubbelbed. Vraagprijs 2000 fr. Inl. D. De
Cock. 'li:'20.41.21 na 19.00 u
• Wimmek Fak, we zullen je vanaf nu nooit
meer Wimmeke Fak noemen, OK? Je wordt
op maandag 25/2 in de Fak plechtig omge-
doopt tot Wim Fakske! Brigitte en Hiero-
nymus.
• Laat je seminariewerk of paper laserprin-
ten. Breng je diskettes binnen bij Alfaset cv,
's Meiersstraat 5, 1e verd., van 13.00 tot
18.30 u., 'lil' 22.04.66.
• Meisje uit Lint zoekt schapevel en open-
haard. Vergoeding in natura. - Worm.
• Sportcentrum Bij Jacky - FC Jungleboys:
18-3. Lekker Peuh!
• Mieke, doe toch niet zo kinds! En we
hebben niets tegen lieve meisjes. Wel tegen
zagende trutten. Patje en Jan.
• Twee fuifnummers (v) zoeken twee nog
grotere fuifbeesten (m) voor blind date op
donderdagavond. Zin in Ambi? Gooi een
briefje in de bus op Bogaardenstraat 51. T.a.v.
lang kort lang.
• Te koop: 5-delig drumstel Trak: 13.000 fr.
(+cymbalen en dempring), elektr. gitaar Aria
Pro 11 (XR-serie): 6.500 fr. Basgitaar: 5000 fr.

016/29.42.74
• Typen van alle teksten & vertalingen NI.-
Eng.-Spaans'f#1 23.54.76
• Middeleeuwsche kabbalist, Abulafia, ver-
werkt aller hand- ende proefschriften tot
juweeltjes hedendaagser drukkunsten. Tien-
sestr. 177 'f#1 29.22.77 (van 10 tot 12 en van
13.30 tot 17 u)
• Verloren op 14/2 (Vermoedelijk in de Bib
van L&W): warme, wollen sjaal met emotio-
nele waarde. Wil de vinder hem afgeven aan
de balie van de Bib of hem terugbrengen naar
H. Bracke, Tiensestwg. 29.

• Lieve, ik heb ook lange haren en schone
benen krijg ik ook nog wel. Hou van mij, cause
I love u to Babe!
• Steven is jarig! Bloemen en kussen zijn
welkom op 26 februari. Zo m'n schat, nu sta je
ook eens in de Veto!
• Gezocht: 85 doorzichtige rozen, van mijn
liel, verloren op Valentijn.
• Mieke, ik hou van zagende trutten. Olivier.
• Verloren in Heverlee: Bos met 3 sleutels +
letter S. Help mij, help mij uit de nood want de
kotbaas schiet mij dood! Dikke kus (natura) of
pint (valuta) als beloning. Via Veto ol
014/58.90.27
• Om te ruilen: grote frigo tegen kleine frigo
(gratis). Mechelsestraat 45-5 (Bart) of Kafee
D'adario (vragen naar Bart).
• Jan B. uit Pol&Soc. Je bent en blijft de
liefste. Van je pedagoogje Griet
• Alle tikwerk, kopieren, inbinden. Afdruk op
laserprinter. Euprint, Hertogstraat 110,

22.97.49.
• Mededeling voor de kaarters in 't Stuc:
konijnefret is troef! Beire.
• Jan, Though time has gone by and water
has flown, the feeling never died.
• Via deze weg zouden wij, de Jungleboys en
-girls, gaarne Jessica Rabbit gelukwensen
met haar (22-02-91) verworven meerderjarig-
heid. Proficiat!
• Gelukkige verjaardag, Luc uit H. The girl
from Ipanema.
• Heila Lapino, valt er als konijn wel te leven
met Priapisme?
• KLJ-(st)ers in Leuven: We komen een
laatste keer samen dit jaar: op 28 febr. om
21 u. in de KLJ-centrale. Het wordt Sing-In en
Wedden dat.. je er ook weer bij bent?
• P.Was het nu twee bakken waard of niet?
• Voor al uw typwerk en thesissen, snel en
verzorgd, bel naar 02/767.94.05. Proefdruk
mogelijk. Ik haal en breng uw werk terug.
Tabellen geen probleem.
• Beste blondines, als jullie dan toch zo knap
zijn, waarom moeten jullie dan nu al kontakt-
advertenties plaatsen? De brigade ter opspo-
ring van afstotelijke schepsels.
• Poezelige Marie, ben je nog vrij? Char-
mante Wilfried.
• Hartstochtelijke jongen, herlees Veto-zoe-
kertjes 21 januari: achtste zoekertje, vijfde
woord. Troost u, want naar het schijnt doen
flamingo's het ook niet slecht. Derrick.

• Typen van tesissen, verslagen, briefwisse-
ling, enz. Vertalingen, inbinden, laserprinten.
Kris Rosselle, Naamsestnwg. 130, 3001 He-
verlee. m 20.70.77.
• Gezocht: Fiets, max. 500 fr., z.w. Hendrik
Bogaert, Leopoldstr. 33. Gelieve bericht ach-
ter te laten.
• Benneke toch, bedankt voor het geweldig
verjaardagskado, je lief kaartje en je drie
kussen. Vergeet niet af en toe eens aan je
oren te trekken. Brigitte de Braambes.
• Sociale Raad dankt haar aktievoerders
voor hun spontane onverzettelijkheid. Geluk-
kige aktiedagen.
• Wat ls't Roelie? Nu moet ik tips geven
zeker? Kassiopea
• De werkgroep 'Eigen neus eerst' groet het
GVVF. Eigen neus eerst! Neuspeuteren mag!
Neuspeuteren mag!
• Het GVVF, werkgroep tegen ochtend mis-
selijkheid groet hiermee de werkgroep 'Ge-
geven is Gegeven'.
• Verloren op de 19 febr.: hangertje in de
vorm van hoefijzer (ParkstrlVesaliusstr/CLT).
Gelieve terug te bezorgen tegen beloning bij
Sandra H. Naamsestraat, 90. Alvast hartelijk
bedankt.
• Mie, voor jou zou ik Mac & Maggie-bloesjes
stelen.
• Welaan dan BB, dame D6-E5, schaak! Het
werd zo stilaan tijd. Bok. .
• Zou de PetronelIa uit de Veto van vorige
week zich bekend willen make op de Veto-
redaktie? Alvast bedankt.
• Heeft iemand mijn spoorloze kattin gezien?
Getijgerd, met stukje uit oor. Beloning voor de
vinder, in Dekenstraat 34. Ik ben wanhopig.

016/23.77.59
• Tina, binnenkort kom ik je stereo-installatie
vernietigen. Een jaloers konkurrente.

JO MEUWISSEN
Alle verhuur video-,

klank- en lichtinstallaties
voor fuiven en TD's

BARCOVISION: 5000 fr .. ~

~tel. 016/201.301

• Aan Lieve en Sabine: ik eet meestal in 't
Pauskollege. Hoop je daar eens te zien. If not,
tot do. 12.00 u in 't Meisjescentrum.
• Ha Miriam. Nu ik weet dat je vol spanning de
zoekertjes leest, doe ik je de groetèn. Van-
wege onze oude geestesverwantschap. Lies.
• But I know that I love you so. Voor P.
• Karolien en Anneleen, wanneer gaan jullie
nu eens eindelijk de grote kuis doen? Juul.
• Kamer te huur. Minckelerstr. 16, Heverlee
(bij station). 3500 fr.T 22.28.60. Vraag Emile
olCamilie.
• Last met de vrouwen, Ziggy? Weet je nog
altijd niet waarvoor jouw soupapke dient?
Kobbe.
• P.E.P.S.I.:The choice of a new generation.
W.
• Laten we hopen dat Pol&Soc volgend jaar
niet moet gaan stempelen.
• Ik ben van plan te gaan kijken naar 'Kunst in
de Lucht' in Brussel. Zin om mee te gaan? Zo
ja, laat iets horen. Georges, Blijde Inkomst-
str.56
• Graaf de Pompidou, Olijfje is ter uwer
beschikking. Uw aanbod liet mij niet koud!
Doetje.
• Hierbij zijn de drie wensen vervuld, maar
zoals in alle sprookjes moet de draak nog
verslagen worden. De goede fee Eva.

Tikkantoor
Devano
016/23.98.70

Tekstverwerking
Laserprinting * Lay-out

Dactylografie
Boeken, tijdschriften,
cursussen, thesissen, ...

Professionele aanpak
Jarenlange ervaring
T. & K. Van Nooten-Dehaes .~

Wilselsesteenweg 54 ~
3020 Herent ~

• Wie heeft (of weet) een kamer die vrij is
vanaf midden maart, begin april? Ik ben
kandidaat-huurder. Wendy, J. Lipsiusstr. 3,

22.09.80
• Arno, ik wil met jou in een silo.

~Kl\FEETEORIEEN ~

MAANDAG
20.00 u KONCERT Francis Goya, gitarist en komponist, geeft met zijn zes man

sterk orkest en twee zangers een show met wereldhits, in de Stadsschouw-
burg, toeg. 150-450, org. CC Leuven.

20.30 u FILM The Harder They Come, een film van Perry HenzeIl (Ja-
maica, 1972), over het leven van een Jamaicaanse Rasta-man held, in Aud.
Vesalius, Van Evenstr. 2, org. DAF.

20.30 u LIEFDES ZANGEN door Herman Verbeek (priester, groen Europarle-
mentslid), in Universitair Meisjescentrum, Vital Decosterstr. 47, toeg. gratis,
org. Studentenvoorzieningen.

21.00 u FILM Noce Blanche, een film van Jean-Claude Brisseau (1989), over
een ouder iemand die tegen zijn wil verliefd wordt op een jong meisje, met
Vanessa Paradis, in 't Stuc, toeg. 100/130.

22.30 u FILM The Trip, een film van Roger Corman (USA,1967), waarin de
toeschouwer gekonfronteerd wordt met de gehallucineerde wereld van
iemand die onder LSD verkeert in Aud. Vesalius, org. DAF.

DINSDAG
18.00 u FILM Mauricio Kagel, één van de belangrijkste komponisten van
hedendaagse muziek, konfronteert zijn muziek met beelden, in 't Stuc, toeg.
80/100.

18.00 u LEZING over de praktijkervaringen van een konservator heden-
daagse kunst door Jan Debbaut, Direkteur Stedelijk Van Abbemuseum
Eindhoven, in MSI (lokaal 02.28), org. L&W.

20.00 u DEBAT Vredesweek: Debat 'De vredesbeweging en de Golf, met T.
Declercq (oud-senator), S. Armali (PLO), prof L Reychler (KUL), in MSI
00.28, toeg. gratis.

20.00 u FILM De Helse Trein, in het kader van de aktieweek van de Studenten
tegen Racisme, in aud. Vesalius, toeg. gratis.

20.00 u DEBAT met 'Louis Tobback, politiek terrorist met visum', ondervraagd
door L. Neuckermans (De Standaard) en Y. Desmet (De Morgen), en met als
moderator Mark Schaevers (Humo), in MSI (lokaal 00.08), toeg. 50, org.
JS-KUUCSC-Leuven.

20.00 u VOORDRACHT over de symboliek van de Egyptische tempelbouw,
door J. Kinnaer, in MSI, toeg. 90/120/170, org. Egyptologika Vlaanderen
vzw.

20.30 u FILM In de reeks Jazz-films: Bird Now, een film van Marc Huraux
(Belgiê, 1988) over Chartie Parker, in 't Stuc, toeg. 100/130.

20.30 u FILM River's Edge, een film van Tim Hunter (USA,1986), over een stel
losgeslagen hardcore-punks in een klein stadje in de Verenigde Staten, in
Aud. Vesalius, org. DAF.

20.30 u FILM Torch Song Trilogy, een film van P. Bogart, in Vlaamse
Leergangen, Boekhandelstr. 2, toeg. 100/125, org. Studentenvoorzieningen/
DAF.

20.30 u KONCERT 'Volle Maan', door Johan Verminnen, in Aud. Minnepoo~
toeg. 300/350, org. CC Leuven.

20.30 u KONCERT Het Leuvens Universitair Koor, het Koor van het Lemmens-
instäuut en De Tweede Adem o.l.v. M. De Smet brengen werken van
Rosseau, Nees, Harvey, Goeyvaerts, De Leeuwen Berkeley, in Koncertzaal
Lemmensinst, Herestr. 53, toeg. 150/200.

22.00 u FILM Julia's geheim, in het kader van de aktieweek van de Studenten
tegen Racisme, in aud. Vesalius, toeg. gratis.

22.30 u FILM Rust Never Sleeps, een film van Bernard Shakey (USA,1979),
over een optreden van Neil Young in San Francisco, in Aud. Vesalius, org.
DAF.

23.00 u ALM In de reeks Jazz-films: Step across the Border, een film van
Nicolas Humbert en Werner Penzei (Zwitsertand, 1988) over Fred Fr~, in 't
Stuc, toeg. 100/130.

WOENSDAG
12.15 u DEBAT Vredesweek: Lunchdëbät met prof. L Reychler, ovër 'Een
diplomatie voor ontspanning', in Raadzaal Soc. Wetenschappen (blok Cl.

13.00 u KONCERT Het vokaal ensemble 'Die Maulwerker' (Bertijn) o.l.v. D.
Schnebel brengt werken van Cage, Schnebel en Stockhausen, in Kapel Iers
Kollege, Pater Damiaanplein 8, toog. gratis, org. Kultuurkommissie.

14.00 u FILM De Boezemvriend, een film van Dim~ Frenkel Frank (1982), in
Vlaams Filmmuseum, Boekhandelstr. 9, org. DAF.

18.00 u FILM Mauricio Kagel, één van de belangrijkste komponisten van
hedendaagse muziek, konfronteert zijn muziek met beelden, in 't Stuc, toeg.
80/100. .

20.00 u FILM In de reeks Jazz-films: Let's getl~ een film van Bruce Weber
(I/.S.,1988) over Chet Baker, van woensdag tlm dinsdag 5/3, in Studio 1,toeg.
150, org. Stuc.

20.00 u FILM Groot-Brittanniê in de jaren 60: The loneliness of the long
distance runner, een film van Tony Richardson (BRD,1969), van woensdag
tlm dinsdag 5/3, telkens 2O.00u, in 'I Studioke, loeg. 100/125, org. DAF.

20.00 u FILM Mariken Van Nieuweghem, een film van J. Stelling (1974), in
Vlaams Filmmuseum, Boekhandelstr. 9, org. DAF.

,----------0.0'------------,
ALFA Feestweek I!lMa 25/2 om 21.00 u: Kantusbovende
Universum - kwestie van de week gOed in te zetten I!lDi 26/2 om 20.00
u: Lezing in MSI. Daarna Sangria en cocktail inde fakbar 111Wo 27/2 om
19.00 u: Film 'The Clan of the Cavebears', een aanrader van prof.
Vermeersch, in MSI. Daarna spelletjesavond in de permanentie. 111Do
28/2: Voetbal tegen Aardwetenschappen, naam opgeven op de
valven.

EOOSI!l Ma 25/2 om 20.00 u: Presidiumvergadering, in de
permanentie. I!lDi 26/2 om 22.00 u: Fuif, in de Albatros.1!l Do 28/2 om
24.00 u: Slavische Avond, in lsol.

EKONOM IKAIïl Ma 25/2 om 20.00 u: Moskou-avond 2e I~
in de VAC.1!l Di 26/2 om 21.00 u: Wrtloffrom Dulci, optredens in den dulci
I!lWo 27/2 om 19.00 u: statutenbestuursvergadering in de Bar.

HISTORIAoo Ma 25/2 om 20.00 u: Vtdeoavond op de
permanentie I!l Di 26/2 om 20.00 u: Presidiumvergadering op de
permanentie I!l Wo 27/2: Voetbal Belgiê-Luxemburg (Aslridpark-'
Ander1echt).

KLI~ Ma 25/2 om 21.00 u: Grieks-Romeinae avond, op de
Gerrnania-permanentie, toga gewenst. 111 Wo 27/2 om ~.OO u:
Presidiumvergadering in de permanentie. •

PEDAGOGIE-KATECHETlkAIl Vandi~wo,
26-27/2: 24 uren van de 2PK, mal onIbIjt, 0J*edens, video, enz.

POLlTIKA
Filmweek in Auditoria Vesalius I!lMa 25/2
om 20.30 u: The Harder They Come. Om 22.30 u: The Trip 111Di 26/2 om
20.30 u: River's Edge. Om 22.30 u: Rust never steeps 111Wo 27/2 om
20.30 u: Jubilee. Om 22.30 u: Blank Generation.1!l Do 28/2 om 20.30 u:
House Party. Om 22.30 u: This is Spinal Tap. Daarna 1e kan. fuif in de
Albatros.

VTKl!l Ma 25/2 om 20.00 u: KoIlokwIum "Industriêle veiligheid", in
aud. De Molen I!lDi 26f2 om 20.00 u: Onderwijswerkgroep in AC. Om
20.30 u: optreden koor (werk van Goeyvaerts), in de Grote Aula I!lWo
27/2 om 20.30 u: Optreden koor (werk van Porcelljn en Nasveld, in de
Grote Aula

20.00 u VOORDRACHT over 'Huwelijk en Homofilie', door Harry Willekens
(Katholieke Univers~e~ van Tilburg), in Aud. Vesalius, toeg. gratis, org.
Studentenvoorzieningen/De Roze Drempel.

20.30 u FILM In de reeks Jazz-films: Straighl No Chaser, een film van Chartotte
Zwerin (1/.5.,1988)over Thelonious Monk, in t Stuc, toeg. 100/130.

20.30 u FILM Jubilee, een film van Derek Jarman (GB,1978), waarin een kijk
wordt gegeven op de punkbeweging in Groot-Brittannïe, in Aud. Vesalius, org.
DAF.

21.00 u KONCERT Optreden van 4 jonge groepjes: De diozen,Hangman, Blues
on the Road en de band van Germania Le mystère des voix vulgaires, in zaal
Isol, Vesaliusstr., toeg. gratis, org. Studenten tegen Racisme.

22.30 u FILM The Blank Generation, een film van Amos Poe (USA,1976), met
optredens van de betere new wave en punkgroepen in de VS, in Aud.
Vesalius, org. DAF.

22.30 u FILM Torch Song Trilogy, een film van P. Boga~ in Vlaamse
Leergangen, Boekhandelstr. 2, t089. 100/125, org. Studentenvoorzieningen/
DAF. •

23.00 u FILM In de reeks Jazz-films: A Night in Havanna, een film van John
Holland (1/.5.,1987)over Dizzy Gillespie, in 'I Stuc, toeg. 100/130.

DONDERDAG
13.00 u FILM 'Hallelujah' en 'An~ese', kortfilms van Mauricio Kagel, één van
de belangrijkste komponisten van hedendaagse muziek, in 't Stuc, toeg.
60/80.

18.00 u FILM Mauricio Kagel, één van de belangrijkste komponisten van
hedendaagse muziek, konfronteert zijn muziek met beelden, in t Stuc, toeg.
80/100.

20.00 u KONCERT Het Symfonisch Orkest van het Lemmensinstituut o.l.v.
Edmond Saven iers en solist B. D'Hollander (dwarsflu~) brengen muziek van
Brahms, Reinecke en Wagner, in Koncertzaal Lemmensinstituut, Herestraat
53, toeg. 150/200.

20.00 u TORNOOI Finale welsprekendheidstornooi met gastoptreden van
Belgische Improvisatie Liga, in MSI, toeg. 50/80, org. VRG.

20.00 u DEBAT Vredesweek: Debat 'Hoe intolerant zijn levensbeschouwin-
gen?', met prof Van Gerven (Ufsia), Soetendorp (Den Haag), Arkoun
(Sorbonne), Apostel (RUGlVUB), in (te?) Kleine Aula, toeg. gratis.

20.30 u FILM In de reeks Jazz-films: Step across the Border, een film van
Nicolas Humbert en Werner Penzei (Zw~rland, 1988) over Fred FriIh, in 't
Stuc, toeg. 100/130.

20.30 u FILM House Party, een film van Regie Hudlin (USA,l990), over het
leven van gewone zwarte teenagers, in Aud. Vesalius, org. DAF.

20.30 u VOORDRACHT over 'Seksualiteit: Het vermogen tot liefhebben', met
Magda Van De Wiele (Seksuologe en Godsdienstwetenschapster), in Aud.
Vesalius, toeg. gratis, org. UP.

22.00 u KONCERT The Dentists (GB), in Zaal Belgisch Kongo.
22.30 u FILM This is Spinal Tap, een film van Rob Reiner (USA,1984), over de

eerste Amerikaanse tournee van de Br~ rockband Spinal Tap, in Aud.
Vesalius, org. DAF.

23.00 u FILM In de reeks Jazz-films: A Night in Havanna, een film van John
Holland (I/.S.,1987) over Dizzy Gillespie, in 't Stuc, toeg. 100/130.

VRIJDAG
20.30 u FILM In de reeks Jazz-films: Bird Now, een film van Marc Huraux

(Belgiê,1988) over Chartie Parker, in 't Stuc, toeg. 100/130.

ZONDAG
15.00 u TEATER 'Als bij Toverslag', een voorstelling door Poppenteater

Hasseltse Tijl, over een jongen die bij een bron een gouden koningsvis
ontde~ in 't Kersouwke, Naamsestr.- Hallengang 1, toeg. 45/55 85, org. CC
Leuven.

MAANDAG
20.00 u TEATER Compagnie Aimé De Lignière brengt 'Carmina Burana', een

vertolking van de middeleeuwse Carmina, op muziek van Cart Orft en
gedanst door 12 danseressen, in de stadsschouwburg, toeg. 150-350, org.
CC Leuven.



Veto sprak met Leo Apostel

Onverschilligheid en het
failliet van de demokratie
Hetkollokwium dat donderdag in het Maria Theresiakollege plaatsvindt in het

kader van de vredesweek belooft uitermate boeiend te worden. Vier
topakademici - een kristen, een moslim, een jood en een vrijzinnige -

konfronteren hun visies op tolerantie en de Golfoorlog. Veto ging uitgebreid praten
met de vrijzinnige. Leo Apostel (65) is emeritus-hoogleraar aan de RUG en de VUB.
Hij is een belangrijk filosoof, volgens sommigen een van de belangrijksten van de
twintigste eeuw. Aan de VUB werd enkele jaren geleden een 'Centrum Leo Apostel'
opgericht. Apostel lag ook mee aan de basis van de vorig jaar opgestarte vzw
'Worldviews', die zich bezighoudt met interdisciplinariteit en wereldbeeldenkon-
struktie, Volgende week publiceren we het tweede deel van ons gesprek.

Veto: U doet onderzoek naar wereldbeelden.
Het kollokwium en het debat hebben als tema de
(in)tolerantie van levensbeschouwingen. Wat is
het verschil tussen een wereldbeeld en een
levensbeschouwing?

Apostel: «Een wereldbeeld is een konstruktie,
een geïntegreerd model waarin zo veel mogelijk
delen van onze globale ervaring een plaats
moeten vinden. Het is een teoretische aangele-
genheid, die verklarend en beschrijvend werkt
maar niet noodzakelijk waarderend en oriënte-
rend. Die laatste twee aspekten horen veeleer
bij de levensbeschouwing, die een poging tot
fundering is in een min of meer koherent doel-
en waardensysteem van het levensplan dat men
voor zichzelf uitstippelt. Wereldbeeld, levensbe-
schouwing en levensplan verschillen maar
hebben wel met elkaar te maken. Iemand met
een geïntegreerd levensplan wil weten in wat
voor soort wereld dit zich zal ontvouwen, en
een min of meer begrepen wereld leidt vroeg of
laat tot waardering of aktie. De begrippen
hebben elkaar nodig, of ze veronderstellen
elkaar.»
«Kenmerken van onze maatschappij zijn de

enorme informatie-eksplosie en de dynamische
ontwikkeling met stimuli van velerlei kanten.
Een levensbeschouwing of wereldbeeld opbou-
wen is dan moeilijk. Zelfs een levensplan stelt,
afgezien van de grote lijnen, problemen. Je mag
zelfs niet hopen dat een beroep waarvoor je als .
dertigjarige kiest nog bestaat als je zestig
bent.»

«Heel deze vertoning ten spijt, is dit geen
levensbeschouwelijk maar een politiek konflikt.
Het enige wat duidelijk blijkt, is dat de retoriek
van de twee partijen volgens andere regels
verloopt. De zeer bloemrijke Middenoosterse
spreekwijze en de manier van onderhandelen
hebben waarschijnlijk tot kortsluiting geleid bij
de twee partijen. Ik denk niet dat op dit
ogenblik zo veel wordt gevochten om levensbe-
schouwingen. Soms zou je't bijna kunnen
betreuren»
«De onverschilligheid die je aantreft in ons

eigen milieu, vooral na de ineenstorting van het
burokratisch socialisme in het oosten, is groot.
Welk levensbeschouwelijk projekt was er in de
laatste vijftig jaar? Het liberalisatieprojekt van
de jaren '60 heeft sporen nagelaten, maar is
overal ineengestort. Het soort Freudo-marxis-
me dat we in Frankrijk vonden is weggevallen.
De mensen die dat hebben uitgedragen zijn over
het algemeen konservatief en rechts geworden.
Het politiek entoesiasme in de Verenigde Staten
voor her overwinnen van de diskriminatie
tegenover negers en vrouwen, is uitgedoofd.
Het entoesiasme voor de demokratie of voor het
socialisme is op dit ogenblik nergens groot. De
bevrijdingsteologie leeft nog, maar in een zeer
arm en onderdrukt deel van de wereld. Veel
meer zie ik op dit ogenblik niet,»

levensbeschouwingsnood wordt aangetoond
door de bloei van sekten en van parapsycholo-
gie, door belangstelling voor allerlei New
Age-bewegingen en door de verkoop van
holisme-boeken. Een erg negatief symptoom is
de woekering van neurosen, en de ermee
gepaard gaande verkoop van anti-depressiva.
Natuurlijk kan je niet zeggen dat de neurotise-
ring van onze maatschappij alleen te wijten is
aan het wegvallen van de wereldbeschouwing,
maar dat wegvallen is zeker een belangrijke
faktor. Wie vroeger militeerde in de Kp, had een
welomschreven doel voor ogen. Gelovigen
konden terecht bij priesters. Maar nu medikali-
seert de samenleving haar eksistentiële proble-
men, bij gebrek aan een andere opvang. Zal dit
alles zich ontladen in een steeds sterker worden
van sekten? Dat zou een nachtmerrie zijn,»
«Het zou ook kunnen dat de 'officiële'

ideologen - wetenschappers, politici en verte-
genwoordigers van de kerken - trachten te
zoeken naar de invulling van een wereldbeeld.
Die m~t dan komen uit de waardebelevingen
die hen nog resten, uit de ervaringen met de
geschiedenis en uit de resultaten van de
wetenschappen van hun tijd. Een nieuwe
zoektocht naar één of meerdere globale projek-
ten lijkt mij de enige oplossing die hout snijdt. Ik
hoop dat de zoektocht het wint van de barbarij
van de leuzen en de sekten»

Veto: Er is nog een derde mogelijkheid De
totale konsumptiemaatschappij over de hele
wereld

Apostel: «Met een demokratische diktatuur,
zoals nu in de Verenigde Staten»

Veto: Kan uit het heersende nihilisme of uit de
walging voor die mogelijkheid geen nieuwe
hoop groeien?

Apostel: «Die gedachte doet mij denken aan
Bakoenin en de anarchisten in de 19de eeuw.

Apostel: «In de Golfoorlog is iets verschrikke-
lijks aan de gang. Men beweert dat men een
rechtvaardige oorlog vecht. En toch zeggen
politici voortdurend aan hun volkeren: 'Uw
kinderen moeten niet vechten, niemand zal
opgeroepen worden'. De rechtvaardigheid moet
dus verdedigd worden, maar niet met het bloed
van kinderen. Huursoldaten moeten dat doen;
het is hun job en ze worden ervoor betaald. In
Irak daarentegen heb je een volk onder de
wapens, dat gedwongen wordt te vechten en
dan nog met wapens die geleverd zijn door de
tegenstander. Ik vind dat een heel eigenaardige,
paradoksale situatie. Ten tweede ervaren we
voor de allereerste keer overduidelijk de
ekstreme hypokrisie waarmee de enige overblij-
vende supermacht de hele internationale ge-
meenschap en de Verenigde Naties juridisch
volledig stuurt. Ten derde is er de oorlog die niet
gezien wordt. Nog nooit toonde men zoveel
beeldjes van een oorlog. Maar het zijn beelden
waarvan je wéét dat ze vervalst zijn en waarvan
degenen die ze maken je ook zeggen dat ze
vervalst zijn. Erg naargeestig: de volledige
manipulatie en de opheffing van elke demokra-
tische kontrole. Dat is het failliet van de
dernokratie,»

Veto: Kan dit proces nog wel onder kontrole
worden gebracht? Is het niet een zichzelf
regulerend systeem geworden?

Apostel: «De politici verliezen hun prestige
sedert vijftig jaar, in alle landen. Ze worden niet
meer geloofd. Ten slotte heeft de politikus niet
meer de mogelijkheid een diepgaande invloed
uit te oefenen op deze komplekse samenleving,
die enkel voor technici nog een beetje begrijpe-
lijk is. De invloed van het parlement vermindert
overal zienderogen ten opzichte van de kom-
missies en de regering. De scheiding der
machten wordt aangetast,»
«Op internationaal vlak is demokratie na-

tuurlijk altijd uitgeschakeld in tijden van oorlog.
Waar het parlement soms nog een beetje
meebeslist over de oorlogsinspanningen, is dat
in de Golfoorlog absoluut niet het geval. In
ieder geval heeft deze oorlog niets te maken met
een konflikt tussen godsdiensten of kulturen.
Het heeft iets te maken met de ontwikkeling van
de moderne militaire techniek, met de onder-
gang van de parlementaire demokratie, met
petroleum natuurlijk en met de manier waarop
de Arabische volkeren onderdrukt worden
door hun eigen regeringen»

Veto: Worden werelbeelden of diepe levensbe-
schouwingen bij ons nog wel op prijs gesteld?

Apostel: (lacht) «Ze hebben een slechte reputa-
tie. Je kan er geen karrière mee maken. Je wordt
verondersteld meer konkrete, haalbare projek-
ten aan te dragen. Levensbeschouwingen wor-
den naar de achtergrond verdrongen. Als je
ernaar informeert bij de mensen zal je als
antwoord krijgen: ik ben socialist of liberaal, of
ekologist, of kristen of agnostikus. Maar geen
van die antwoorden is uitgedacht. Meestal blijft
het bij zeer vage, algemene leuzen. Misschien
ligt het aan de Belgische mentaliteit, of aarr het
feit dat politieke partijen geen rol meer spelen in
het gewone leven bij het bepalen van keuzes.»
«Mensen worden zich wel sterk van hun

wereld- of levensbeschouwing bewust als ze in
kontakt komen met andere, vreemde kulturen:
'je voelt je het meest Vlaming in New York.'
Dan merken ze dat ze op een onbewuste,
kinderlijke, onbewerkte manier toch een le-
vensbeschouwing hebben»

Veto: Kan men dan reeds van een konflikt
spreken tussen kulturen? "Aangezien er geen kompromissen mogelijk zijn tussen God en Satan, zijn er ook geen kompromissen tussen Bush en Saddam:"

Apostel: «De Golfoorlog wordt vaak voorge-
steld als een konflikt tussen de Arabische en de
niet-Arabische wereld, vooral door de Arabie-
ren. Saddam doet om propagandistische rede-
nen een beroep op de islamitische solidariteit,
terwijl hijzelf ateïst is en zijn Baath-partij een
leken partij. Maar na de mislukking van een
islamitisch socialisme is het islamitisch funda-
mentalisme zowat het enige waar de Arabische
massa's nog iets van verwachten. Aan de andere
kant mobiliseert Bush de kristelijke waarden; hij Apostel: «Geen me~ ~eet waar het werkelijk
organiseert bijvoorbeeld gebedszondagen en naartoe gaat. Eén ding IS zeker: er bestaat een
gaat daar vroom naartoe» grote onrust met betrekking tot de zin vraag. De

Apostel: «Niet noodzakelijk. Men kan verrast
of verbaasd zijn; het kan uitmonden in een
vreedzame koëksistentie. Maar als je buurman
van Egyptische popmuziek houdt en jij van
folk, en als zijn kinderen altijd op straat spelen,
enjij vindt dat zoiets niet hoort, dan kan er wel
degelijk een vijandschap groeien.»

Veto: Wepraten nu over situaties op mikronivo.
Komen internationale konjlikten ook vaak
voort uit botsingen tussen levensbeschouwingen
of kulturen?

Veto: Getuigt de algemene populariteit van de
fundamentalismen in kristendom, jodendom en
islam niet van een hernieuwde belangstelling
voor levensbeschouwingen?

Apostel: «De fundamentalismen zijn een ang-
stig teruggrijpen naar letterlijke zekerheden van
het verleden, omdat men het niet meer ziet
zitten iets anders op te bouwen. Dat beschouw
ik niet als een nieuwe ideologisering maar als de
stuiptrekkingen van de oude levensbeschou-
wingen die nu nog gebruikt worden om
angstige mensen toch nog enig houvast te
bieden. Helaas heb ik de indruk dat de
fundamentalismen dikwijls anti-demokratisch
en militant zijn. Meer bepaald in het jodendom
en de islam, niet zozeer in het katolicisme en het
protestantisme»

Veto: Hoe zal deze ideologische leegheid
evolueren? Of hoe zou dit alles volgens u moéten
evolueren?

Maak eerst alles kapot, en bouw het dan
opnieuw op. Maak eerst Irak met de grond
gelijk, en bouw het later weer op. Het is de
Baader-Meinhoff-strategie. 'La politique du
pire' vindt geen steun en veroorzaakt enorm
veel lijden. Persoonlijk meen ik niet dat men dat
lijden mag riskeren. Er is al genoeg verwoest. Er
moest nu al volop reaktie gekomen zijn: dat er
niet meer verwoest mag worden dan al
verwoest is. Maar blijkbaar dringt het nog niet
erg door. Trouwens, over het algemeen kun je er
niet zeker van zijn dat in een woestijn weer
bloemen gaan groeien. 'Waar het gevaar het
grootst is, is de redding het meest nabij', is een
mooie gedachte waarvan ik niet zeker kan zijn
dat ze waar is. Ik zou die radikaal-nihilistische
gedachte willen bestrijden, zonder vijandvor-
ming weliswaar. De nihilisten zijn niet de sekte
die je moet doodslaan. Maar een soort bewuste,
respekterende en argumenterende konfrontatie
met de nihilisten is zeer hoogdringend,»

Veto: Men kan zich afvragen of de nihilisten
helemaal ongelijk hebben wanneer men de
internationaal politieke scène volgt:

Veto: Het kollektieve kultureel en historisch
bewustzijn weegt nochtans zwaar door. Beide
partijen beschimpen elkaar met kultuur-histo-
risch geladen termen. Er wordt zelfs verwezen
naar de kruistochten.

Apostel: «Saddam stelt zichzelf voor als
Saladin, en wordt voorgesteld als HitJer. Bush is
voor Saddam de Satan. Deze diabolisering van
de tegenstander is een typische closed mind
reaktie. Het moet een totale tegenstander zijn,
en dus een totaal gevecht. Aangezien er geen
kompromissen zijn tussen God en Satan, zijn er
ook geen kompromissen tussen Bush en Sad-
dam. De belangen van een groep mensen zijn
oorzaak van de diabolisering van de tegenstan-
der, en van de sakralisering van de eigen zaak ..
Als het maar zover kon komen dat dit niet meer
zou gebeuren. Dat geen enkel politikus zou
durven zeggen: 'Ik vertegenwoordig God of het
Goede',»

Dirk Boeckx


